
ن�شرتها  ال��ت��ي  ال�شور  مجموعة  بين  م��ن 
وك��ال��ة »روي���ت���رز« م��ن اأر���ش��ي��ف��ه��ا م��ع��ت��ب��رًة 
التي  الدراماتيكية  اللحظات  »اأكثر  اإّياها 
ط��ب��ع��ت اأح������داث ال��ع��ال��م واأخ����ب����اره ط���وال 
ملحق  قام  المن�شرمة«،  الع�شر  ال�شنوات 
»الم�شتقبل«  )ج��ري��دة  الثقافي  »ن��واف��ذ« 
���ش��ورة  ب��اخ��ت��ي��ار   )2009 الأول  ك��ان��ون   27
م�شتوطناً!!  ت��واج��ه  اإ�شرائيلية  ل��ج��ّراف��ة 
الإ�شرائيلي  ال��ذي��ن ه��دم الح��ت��ال  وك���اأن 
ب��ي��وت��ه��م و����ش���ّرده���م ه���م ال��م�����ش��ت��وط��ن��ون 

الإ�شرائيليون!!
بل  ب��ذل��ك،  ال��م��ذك��ور  الملحق  يكتِف  ول��م 
فل�شطيني  ل��م��ق��ات��ل  ث��ان��ي��ة  ���ش��ورة  ان��ت��ق��ى 
»اإره����اب����ي« ي��خ��رج م��ع ���ش��اح��ه م��ن جهاز 

ال�شكانر!
القائمين  بح�شب   - فل�شطين  ة  ح�شّ اإذاً، 
م�شتوطنون  الآت����ي:  ه��ي   - »ن��واف��ذ«  على 
وفل�شطينيون  ب��ي��وت��ه��م،  ُت���ه���َدم  م�شاكين 
اإرهابيون ي�شتطيعون الو�شول باأ�شلحتهم 

اإلى كل مكان!
»الغاوون« اإذ تجد نف�شها م�شطّرة اإلى هذه 
فل�شبَبين:  المبا�شرة،  ال�شيا�شية  الإ�شارة 
ملحقاً  »ن��واف��ذ«  ملحق  ب��ك��ون  يتعّلق  اأّول 
ثقافياً وبالتالي فالقائمون عليه مثّقفون، 
وثاٍن لأن اأحداً من المثقفين الآخرين لم 

ُي�شر اأو ينتقد مثل هذا العمل، لاأ�شف.



الجمعة  1  كانون الثاني  2010

الترويج للف�شاد بحجج اأخاقية!
هذه اآخر بدعنا الثقافية.

لن اأرّد على مقالت ذات طابع ا�شتفزازي 
لعبده  المكائد«  »ثقافة  مقالة  تحديداً  مح�ض، 
وال��ت��ي   ،)2009 الأول  ك��ان��ون   7 )»ال��ح��ي��اة«  وازن 
ت�شلح لأن تكون مثاًل فّذاً لتلك الثقافة المكائدية 
)يقول وازن مثًا اإن قيامتي قامت، لماذا؟ »لأنه 
الفوز  يتوقع  وكان هو  ال�39،  م�شابقة  يفز في  لم 
لأنه يعّد نف�شه اأهم اأبناء جيله«! مع اأنه يعلم، هو 
ع�ّشاف  وزينب  اأنني  �شمعون،  �شموئيل  و�شريكه 
اأول  منذ  تر�شيحنا  م��ب��داأ  اأ���ش��ًا  رف�شنا  ق��د  ك��ّن��ا 
اإعان عن الم�شابقة(، بل �شاأناق�ض مقاًل خطيراً 
 18 )»ال�شفير«  »الجائزة«  بعنوان  بي�شون  لعبا�ض 
التعقيب  2009(، محاوًل من خال  الأول  كانون 
عليه جاء �شورة »المعركة« واأ�شبابها الحقيقية، 
وبالتالي �شرورة ما تقوم به »الغاوون« في و�شط 

ثقافي بزَّ الو�شط ال�شيا�شي في ف�شاده.
***

وعلوية  �شبح...  علوية  كانت  الأول���ى  »ال�شحية 
���ش��ب��ح روائ����ي����ة زم��ي��ل��ة )اأق������ول زم���ي���ل���ة(... ت��ّم��ت 

الت�شحية بها«.
عبا�س بي�سون، »ال�سفير« 18 كانون الأول 2009

ت�شديد  ف��ي معنى  يفّكر  اأن  م��ن  ق��ارئ  لأي  ب��ّد  ل 
ب��ي�����ش��ون ع��ل��ى ك��ل��م��ة »زم��ي��ل��ة« وال��ت��وك��ي��د عليها: 
اأن��ه��ى مقالته المذكورة  اإن��ه  ب��ل  »اأق���ول زم��ي��ل��ة«!! 
بالجملة الآتية: »كانت معركة �شخيفة �شقط فيها 

»الزماء«...«!
الطابع التحري�شي ل تخطئه عين: علوية �شبح 

زميلة، ولول الحياء لقال: لبنانية.
ي����اأخ����ذ ب��ي�����ش��ون ع���ل���ى اإب����راه����ي����م ع���ب���د ال��م��ج��ي��د 
الوقت  وف��ي  بهم،  تع�شّ الم�شريين  وال��روائ��ي��ي��ن 
به هو، بل يقوم بالتحري�ض  نف�شه ل يكتفي بتع�شّ

اأي�شاً.
وال���ح���ّق اأن��ن��ي ل اأع����رف م��ا ال��ف��رق ب��ي��ن م��ا قاله 
»الزماء«. عبده  المجيد وما قاله  اإبراهيم عبد 
ثم  م�شر،  على  الموؤامرة  نظرية  من  �شخر  وازن 
عبا�ض  �شبح.  علوية  على  ال��م��وؤام��رة  نظرية  اأّي���د 
بي�شون انتقد عبد المجيد لنتقاده لجنة »بوكر 
ام��ت��دح علوية �شبح  ث��م  خ�����ش��ارت��ه،  بعد  ال��ع��رب��ي��ة« 
التي بعد خ�شارتها قّذعت تقذيعاً في �شتم اللجنة 
عا�شرة«.  درج��ة  ب���»روائ��ي  و�شفته  ال��ذي  ورئي�شها 
اأعطى  قد  كان  الذي  »الزميل« جابر ع�شفور  اأما 
ب�شرورة  الخا�شرين  الم�شريين  للروائيين  عظًة 
احترام قرارات اللجنة، فلم يترك منبراً لم ُيهن 
بمجّرد  كرامتها  من  وينتق�ض  اللجنة  ه��ذه  فيه 
خ����روج ع��ل��وي��ة ���ش��ب��ح. ل ب��ل اإن����ه ن�����ّش��ق م��ع عبده 
»الأه�����رام«  )ف���ي  ��ي��ن  اإره��اب��يَّ م��ق��اَل��ي��ن  فكتبا  وازن 
و»ال��ح��ي��اة«(، قبل ي��وم واح��د من اإع��ان الائحة 
الق�شيرة!! يدعوان فيهما اللجنة علناً اإلى تربيح 

علوية �شبح، واإّل!
اأكثر من ذلك: الدعوة العلنية  هل ثمة »ج�شارة« 
ال��ت��ه��دي��د بحرب  م��ع  ب��ال���ش��م  ف���وز مت�شابقة  اإل���ى 
ُي�شّكل  األ  اللجنة ورئي�شها؟  �شاملة على  اإعامية 
النفعال الُم�شين الذي �شرب كيان جابر ع�شفور 
دليًا اأكيداً على �شّحة ما ك�شفت عنه »الغاوون«؟ 
األي�شت �شتائمه التي كالها للجنة التحكيم وكلمات 
اأدّل��ًة  الرفاعي،  طالب  الروائي  ل�شخ�ض  التحقير 
اأنه كان »موعوداً« بفوز علوية �شبح؟  دامغة على 
ه��ل ث��م��ة ب��ع��د ال��ي��وم م��ن ي�����ش��ّك ب���اأن اإن���ق���اذ جابر 

فوز  ثمنه  ك��ان   »39 »�شموئيل  لهزلية  ع�شفور 
علوية �شبح ب�»بوكر« هذا العام؟

في  محّكمة  �شبح  علوية  تكون  اأن  ُيعقل  ه��ل  ث��ّم 
م�شابقة اإحدى الفائزات فيها )جمانة حداد( هي 

مديرة جائزة تقّدمت اإليها علوية �شبح؟!
وجمانة  ح����داد،  ج��م��ان��ة  ز  ُت��ف��وِّ �شبح  ع��ل��وي��ة  اإذاً؛ 
ز علوية �شبح. و�شموئيل �شمعون يوّزع  حداد ُتفوِّ

ْربات! ال�شَّ
ه�����ذه ال��ف�����ش��ي��ح��ة ل����و ح���دث���ت ف����ي ب�����اد ت��ح��ت��رم 
لأ�شحاب  الأدب��ي  الم�شتقبل  على  لُق�شَي  نف�شها، 

الف�شيحة.
»بوكر«  في  الر�شمية  ممّثلته  ع�شفور  جابر  اأم��ر 
ثمة من  يكن  ولم  بالن�شحاب،  النجا  اأبو  �شيرين 
حّجة تقولها �شوى »الت�شويت الرقمي«! يا �شاتر! 
والجميع في بيروت يعرف )ويتداول( اأن �شيرين 
�شهرات  اأج��م��ل  اأم�شتا  �شبح  وع��ل��وي��ة  النجا  اأب���و 

ال�شمر �شوّية!
ل���ق���د ع�����رف ال��ج��م��ي��ع اأ����ش���م���اء ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م 
باأ�شابيع. بل وبات  )الجديدة( قبل الإعان عنها 
اأع�شاء  بع�ض  ي��ط��اردون  حون  المر�شَّ ال��روائ��ي��ون 
اأي�شاً  والمقالت  وال�شهرات...  بالعزائم  اللجنة 
اأع��م��ال  اأهمية  على  داوود  ح�شن  ا�شتفاق  )ف��ج��اأة 
اإع��ان  م��ن  اأي���ام  �ض قبل  ال��رف��اع��ي فخ�شّ ط��ال��ب 

النتائج �شفحة كاملة عنه في ملحق »نوافذ«!(.
هذه مهزلة.

ُيدافع عبا�ض بي�شون عن علوية �شبح لأنها »زميلة« 
وعن ح�شن داوود لأنه »زميل«. وقبل ذلك باأ�شهر 
ح��داد على مجلة  �شطو جمانة  بي�شون عن  داف��ع 
طابية بحجة »ال�شرف« )راجع مقالته المعنونة 
»الآن الكتابة كاغتيال«، »ال�شفير« 28 كانون الأول 
2008(! ثم يدافع جابر ع�شفور وعبده وازن عن 

علوية �شبح بحجة »عدم الخ�شوع لابتزاز«!
اإنهم  اأخاقية!  اإنهم يدافعون عن الف�شاد بحجج 
وعدم  والزمالة  ال�شرف  بذرائع  للف�شاد  يرّوجون 

الخ�شوع!
***

»اأك��ث��ره��ا )ال��ج��وائ��ز( ُيمنح وُي���وزَّع ف��ي ه��دوء فا 
ي�شاأل اأحد عن ا�شتحقاق الفائز ول توؤاخذ اللجنة 
المانحة ول يتحّرى اأحد اأ�شماء اأع�شائها اأو يدّقق 
فيهم، ول ُتحاكم الحوافز والمعايير والح�ش�ض. 
ول  كريمة  عطية  فتلك  والخا�شر  الرابح  ير�شى 
يجوز اأن تعرف اليمنى بما فعلته الي�شار فيها ول 

�شبب لأن ننّكد على اأ�شحابها �شنيعهم الخّير«
عبا�س بي�سون، »ال�سفير« 18 كانون الأول 2009

ي��ق��ول ع��ب��ا���ض ب��ي�����ش��ون اإن ال��ف�����ش��اد ف��ي ك��ل مكان 
فلماذا نريد التدقيق في ف�شاد ال�»بوكر«؟!

ُتثير عجبي حما�شة �شخ�ض مثّقف كبي�شون لتزّعم 
النزاهة  قّلة  ُتثير عجبي  الثقافية.  الف�شاد  حركة 
منبر  ت�شّلمه  منذ  طويلة  ل�شنوات  مار�شها  التي 
وع��دم  الموهوبين  محاربة  ال��ث��ق��اف��ي«:  »ال�شفير 
الموهبة،  وعديمي  الأم�شاخ  تعويم  لهم،  الن�شر 
وا�شح  طائفي  وجه  ذات  ثقافية  ميلي�شيا  ت�شكيل 
)األي�ض هو �شاحب فكرة وراثة ال�شيعية الثقافية 
للمارونية الثقافية، بعد وراثة ال�شيعية ال�شيا�شية 

للمارونية ال�شيا�شية؟(.
ل اأفهم كيف لمثّقف، اأي مثّقف، اأن يكون طائفياً. 
وك��اذب��اً. وباطنياً  م��زدوج��اً  يكون  اأن  لمثّقف  كيف 

العراقي خالد  ال�شاعر  به  قام  ويح�شرني هنا ما 
ازداوج��ي��ة  ف�شح  حيث  ت��ّم��وز،  ح��رب  بعد  المعالي 

ع��ب��ا���ض ب��ي�����ش��ون ح��ي��ن ق������ارن، ف���ي م���ق���ال ن�����ش��ره 
في  كتبهما  لبي�شون  مقالَتين  بين  بالألمانية، 
وقت واحد: الأولى بالألمانية قال فيها: خّل�شونا 
اإن  فيها  ق��ال  بالعربية  والثانية  اهلل«،  »ح��زب  من 
ما فعله »حزب اهلل« يجعلنا ن�شعر بالفخر ونرفع 

روؤو�شنا!
***

لي�ض  م��ّن��ا.  واح���د  �شمعون  �شموئيل  اإن  ث��م   ...«
يكفي  �شالحين،  مائكة  ول�شنا  لُيرجم  �شيطاناً 
ك�»بانيبال«  مجلة  اأن�شاأ  اأوبانك  مارغريت  مع  اأنه 
اأنه مع  العربي، ثم  ل��اأدب  الآن منبر عالمي  هي 
تريدونه  ه��ل  ك��ات��ب��اً.  وال�39  ببوكر  ج��اء  اأوب��ان��ك 

قّدي�شاً؟«
عبا�س بي�سون، »ال�سفير« 18 كانون الأول 2009

فا�شد،  جميعنا  نف�شها:  ال��ح��ّج��ة  بي�شون  ي��ك��ّرر 
اتركوا ما ل�شموئيل ل�شموئيل.

بي�شون،  عبا�ض  ي�����ش��األ  ق��ّدي�����ش��اً؟«  ت��ري��دون��ه  »ه��ل 
وب��ال��ف��ع��ل ن��ح��ار ب��م��اذا ن��ج��ي��ب؟ ف��ه��ل ن��ح��ن فعًا 
اأو  قّدي�ض  �شموئيل  لهما:  ثالث  ل  خياَرين  اأم��ام 
وما  دائماً؟  �شموئيل  لماذا  ثم  مقاول؟  �شموئيل 
ال�شّر في اأن جائزة ل ُتقوم اإل وهو وال�شّلة نف�شها 

فيها؟  
اح  هكذا يتحّول بي�شون اإلى محامي دفاع، بل ومدَّ
وَهتَّاف ل�شخ�ض اأّمي مثل �شموئيل �شمعون، فقط 
لأن في يده اليمنى بع�ض بطاقات �شفر، وفي يده 
الي�شرى اأوراق اعتماد لبع�ض الجوائز. وبكّل خّفة 
 300 تطبع  ك�»بانيبال«  مجلة  ب�»العالمية«  ينعت 
ال��ي��دوي��ة، ول  »ال��ري��زو - غ���راف«  ن�شخة بطريقة 
الثقافية  الأق�شام  على  �شوى  مكان  اأي  في  ُت���وزَّع 
ف���ي ال�����ش��ح��ف ال��ع��رب��ي��ة ل��ي��ك��ت��ب��وا ع��ن��ه��ا )���ش��ه��ي��رة 
اإح��دى  م��ن  �شموئيل  طلب  نكتة  المثقفين  بين 
المكتبات اللندنية و�شع ن�شخة من »بانيبال« في 
وبعد  �شورة،  للتقاط  فقط  لدقيقَتين  واجهتها 
ال�شطحي  على موقعه  ال�شورة  بن�شر  قيامه  ذلك 
في  معرو�شة  »بانيبال  يقول:  تعليق  مع  »كيكا«، 

اأهم المكتبات اللندنية«(!
... ورحمًة بالقارئ، �شاأكتفي بهذا القدر من نقا�ض 
بالغة  حادثة  لرواية  اأنتقل  كي  هذه،  العار  مقالة 
ال��دلل��ة، ب���الإذن م��ن زميلتي زي��ن��ب ع�����ّش��اف، من 
بين حوادث كثيرة، ل يعرفها �شوى قّلة. فقط كي 
ا�شتنقع  الذي  الح�شي�ض  م�شتوى  القارئ  يلم�ض 
في  الثقافي، ومن ثم لأكون مبا�شراً  فيه و�شطنا 

قول ما �شاأقوله بعد ذلك.

ْعق« حادثة »ال�سَّ
2007، وق��د كانت زينب  ال��ع��ام  اأّي���ار م��ن  ف��ي �شهر 
ع�شاف ما تزال تعمل في الق�شم الثقافي لجريدة 
»ال���ن���ه���ار«، ق��ام��ت رئ��ي�����ش��ة ال��ق�����ش��م ج��م��ان��ة ح���داد 
بتكليفها الكتابة عن كتابها )اأي عن كتاب جمانة 

حداد نف�شها: اأنطولوجيا ال�شعراء المنتحرين(.
تحتوي  ل  للكتاب  ب�شيطة  مراجعة  زينب  كتبت 
ك��ل��م��ة اإط�����راء واح�����دة، ب���ل م���ج���ّرد ع��ر���ض لفكرة 
)تاريخ  ُين�شر  بالمقال  ف��اإذ  ومحتوياته.  الكتاب 
اإليه ُجَمل مدائحية  اأُ�شيفت  2007( وقد  اأّي��ار   23
قّل  »مهنية  ال�شاعق«،  »الكتاب  نوع:  من  متوّرمة 
الكتاب«...!!  »ي�شعقنا  الزمان«،  هذا  في  نظيرها 
ب�»ال�شعق«،  ح��داد  جمانة  َهَو�ض  �شبب  اأع��رف  )ل 
حيث اأنها كتبت على غاف كتابها المذكور اأي�شاً
)التتّمة        21(
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ن�����ش��م��ع �����ش����داح ال��ك��ل��م��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
التي  وال��درج��ات  ال�شالم  ونرتقي 
عظامها  ون�شعد  هيكلها  �شلب  في 
هجمة  م��ن  اأو  ���ش��رب��ة  م��ن  تنك�شر  ل  ال��ت��ي 
الأف�شل  وربما  بال�شّكين.  اأو  بال�شيف  عليها 
فنحن  وتكهربت  �شمنت  كّلما  اإنها  نقول  اأن 
مغارتها،  على  تغير  اأق��ام��ن��ا  وه��ذه  �شعداء 
ع��ل��ى ف��ج��وات��ه��ا ون��ح��ن ن��ف��ع��ل ذل���ك ح��ر���ش��اً 
واأن  الوجود  تقبل  كونها  وعلى  ثرائها  على 
هدير  ع��ل��ى  تم�شي  واأن  ح��ق��ول��ن��ا  ف��ي  ُت��زه��ر 
يحلو  ح��ي��ث  اإل�����ى  ت��راف��ق��ن��ا  واأن  خ��ط��وات��ن��ا 
ينبعث  الذي  الرنين  اإلى  ُن�شغي  واأن  اللقاء 
ر�شوم  حائطها  على  نر�شم  واأن  معدنها  من 
الغزو، اأو ال�شبي اأو الن�شر والفتخار. ونظّل 
ن��ح��ن ق��رب��ه��ا ن��رب��ط��ه��ا اأو ن��ف��ّك ال��ح��ب��ل عن 
ين�شب  اأو  يتاألم  ل  ال��ذي  الظريف  ج�شدها 
م��ا دم��ن��ا اأ���ش��دق��اء ل��ه��ا، ول��ن��ا م��ن ح��روف��ه��ا 
�شراب ال�شفاء اأو ع�شارة الر�شى والموؤان�شة، 
واأن  الذهبي من خدمتها  الدينار  نربح  واأن 
وهي  كبيرة  وهي  بّوابتها  على  حّرا�شاً  نكون 
عالية تكاد تتخّطى المكان والم�شاحات، لأن 
الف�شاء، حّتى  ولأن  ال��ح��دود  ف��وق  ح��دوده��ا 
في  يلجمها  واأن  يحتويها  اأن  يمكن  ل  ه��و، 
عقدَتين  ويجعلها  العقدة  ي�شّد  واأن  مهدها 
اإل��ى الفراغ  اإل��ى القهر  اأو ث��اث��اً. ول رج��وع 
لم  وم��ا  المقام  ي�شعب  لم  ما  الغياب،  واإل��ى 
يجلو  اأن  ومن  التروي�ض  من  الموؤلف  ينتِه 
وال�شيافة، وهكذا  اللطافة  الهندام و�شحن 
يخرج الرحيق مع النحلة هي، ومن النحلة، 
من ر�شابها، ومن بوقها الذي ينفخ ال�شام 

والحب في اأي غابة.
***

في  يجرها  من  وحدنا  ل�شنا  ه��ذه،  والكلمة 
���ش��ّل��ة، ف��ي زح���اف���ة، ف��ي ه����ودج م��ن ال��ب��اغ��ة 
ال�شالح،  ال�شلف  هناك  اإذ  البديع.  والبيان 
ه����ذا ال�����ش��ل��ف ال������ذي، م���ث���ًا، ك��ّل��م��ا ف��ت��ح��ت 
اأن��ه كبير في ج��ادت��ه، في  اأح�����ّض  »المنجد« 
القامو�شي  بالعمل  ق���ام  اإذ  واأن����ه  ���ش��اب��ت��ه، 
اأنه  وف��ي  ال�شنع  وك��ان بطًا في  ك��ان مبيناً 
اأم�����ش��ك ب��ن��ا���ش��ي��ة ال��ل��غ��ة، واق��ت��ح��م اأدغ��ال��ه��ا 

واأماكنها حّتى الدقيق منها، حّتى لم يخ�َض 
الرحلة  ن�شف  الطريق،  ن�شف  في  يقف  اأن 
كالقمر،  الذي  الهدف  ذاك  اإلى  البعيد،  اإلى 
حرف  على  ه��و  فيما  مقربة  وع��ل��ى  هنا  ه��و 
نغّنيه  ال��ذي  الأزل  م�شارف  وعلى  المجهول 
اأن يكون واأن ن�شير  اإليه دائماً  دائماً ونطمح 

اإلى رحمه ذات مّرة.
ول �شرورة للتكرار �شوى من باب العتراف 
بالجهد الحا�شم والأ�شيل، وباأن من الرجال 
ال�شوء  في  ال�شّر،  في  ي�شتغل  هكذا  هو  من 
وف���ي ال��ع��ت��م��ة م��ع��اً وي��ق��وى ع��ل��ى ال��م��و���ش��وع 
للطالب  ورف��ي��ق��اً  اأ�شا�شاً  وي��وّف��ر  ي��َدي��ه،  بين 
�شنوات  ال��زم��ان منذ  م��ن  والأدي���ب منذ ردح 
طويلة. والمواد في منجد اليوم »هي اأ�شًا 
ت��راث  ال��م��ع��ل��وف،  ل��وي�����ض  الأب  م���واد منجد 
عليه  زيدت  النفي�ض،  الكاثوليكية  المطبعة 
من  الم�شتحدثة  والمعاني  المفردات  مئات 
ف�شًا  المعلوف  وكفى  المعا�شرين«.  لغة 
اأن���ه ال���ذي و���ش��ع ال��م��ر���ش��اة والإط�����ار، وكانت 
الإ�شافات تالياً، في كل طبعة، ول هدوء في 

هذا المجال في المتن وفي الإعام.
وال�شلف ال�شالح نعثر عليه هناك اأي�شاً، في 
فيهم  والأول  الب�شاتنة،  لدى  الما�شي،  اأفق 
المعّلم بطر�ض الذي له معجمه »المحيط«، 
وهذا  الحديثة،  النه�شة  اأع��ام  من  وكّلهم 
 ،)1946  -  1867( ال��ي�����ش��وع��ي  ال��م��ع��ل��وف  ه��و 
 ،)1883  -  1819( بطر�ض  المعّلم  ه��و  وه��ذا 
م��ن الأرك�����ان م��ن ال��ذي��ن ل��ه��م ف��ت��وح��ات في 
النه�شة. وغيرهما اأ�شوليون كثيرون ول�شنا 
ف��ي ���ش��دد ت��ع��داده��م، واإن��م��ا نحن ف��ي �شبيل 
ت���ذك���ار، وف���ي ن���وع م��ن ال��ح��ن��ي��ن اإل���ى ال��ذي��ن 
اأ�شافنا ماأوا دنياهم بالغّلة تلو الغّلة  من 
وبالوزنات والثمار والروائع. ونحن اإذ نكتب 
واإذ نبحث في ع�شرنا، في اأيامنا هذه، نهتّز 
ال�شبر ومن  اأوت��وا من  لأولئك وكيف  طرباً 
الع��ت��ك��اف وم��ن ال��ح��دب م��ا ل ُي��ت��اح لأحدنا 
الخوف  اأنفلونزا  من  المرتجف  زماننا  في 
اأنه  ومن  ما،  معنى  في  والبطالة  وال�شرعة 
اإل���ى ال��زائ��ل وال��ع��اب��ر واإل���ى م��ا هو  ين�شرف 
اإلى  الهواء  في  �شيكارة يذهب متبّدداً  دخان 

الا�شيء.
ولنا العبرة من اأوراقنا ومن ممتلكاتنا وهي 
ثمينة  بع�شها  فاإنها في  تكن �شئيلة،  لم  اإن 
والثقة  الم�شوؤولية  من  ق��در  وعلى  الحجم 
والنجاح. وكاأننا في اأعماقنا نتطاول ونزداد 
نزوحاً اإلى ال�شابقين من الرّواد اإلى الأوائل 
على  المتراكمة  المواد  على  تغالبوا  الذين 
طاولتهم على مكتباتهم، وقاموا بالجلل في 
مو�شوعاتهم  على  و�شيطروا  و�شاأن  اأمر  كل 
هم  حيث  والبقاع  المدن  اأ�شعلوا  اأنهم  وك��ان 

نزلوا ثم لم يتواروا ولن.
***

ال��ق��ول ق��وًل ثانياً  اإل��ى م��ا �شبق م��ن  ن�شيف 
ترحاباً بالروائية والقا�شة ليلى بعلبكي التي 
���ش��دور ثاثية  م��ع  الأي���ام،  ه��ذه  بيننا  حّلت 
اأح��ي��ا«، عن »دار الآداب« في  »اأن��ا  لها واأول��ه��ا 

بيروت، معاداً طبعها.
ول��ي��ل��ى م���ن ال��ط��ل��ي��ع��ي��ي��ن وال��ط��ل��ي��ع��ي��ات في 
اأن��ه��ا ك��ان��ت ف��اج��اأت  ال��روائ��ي��ة، وف��ي  الكتابة 
الفتاة  باأنها  معاً  والعربي  اللبناني  القارىء 
بما  ال��ب��وح  وف��ت��اة  ال�����ش��راخ  وف��ت��اة  ال�شجاعة 
وفي  والنفتاح،  الحّرية  ذاتها من طلب  في 
كيانها من حرقة ومن ا�شتهاء وفي ج�شدها 
األوان المراأة التي تهّب من �شباتها من  من 
التراجع  اأتون  والتقاليد، ومن  العادات  قعر 
اإلى  طريقها  في  عوائق  اأي  ومن  والنكفاء، 
اإل��ى ركوب  ال��رك��ود  �شرير  وم��ن  القيد،  ك�شر 
ال��م��وج��ة وال�����ش��ف��ر ع��ل��ى م��و���ش��ي��ق��ى الأر�����ض 

العط�شى اإلى الرتواء.
�شنين طويلة،  اأطّلت قبل  اأحيا«، كانت  و»اأن��ا 
وما زال وقعها في محّله من ال�شواب، وفي 
الم�شرقّية  ��ة  ال��ق�����شّ وه���ي  خ��ا���ش��ة.  ع�����ش��رن��ا 
والعربّية حيث الجراأة تتجّراأ وحيث المراأة 
ل يفوتها اأن تتقّدم اإلى ما وراء ال�شياج، اإلى 
تكون  اأن  وم��ا  وال�شغوط،  القواعد  وراء  ما 
هكذا، تح�شل على ن�شيبها من هذه الحياة، 
وكانت في حرمان ثم قفزت فوقه وكانت في 
كبت ثم نطحت ذلك وت�شّرجت بالغاية حّتى 
في  تّفاح  �شجرة  من  اأكثر  وغر�شت  الثمالة، 
بة بالخ�شب والرياح القوّية. جّنتها المخ�شّ
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ال�شعر  ع��اق��ة  ف��ي  ال��م��ق��ال  ه���ذا  يبحث 
ب��ال��م��و���ش��ي��ق��ى م���ن ح��ي��ث ه��م��ا ���ش��رب��ان 
م��ت��ن��اف�����ش��ان م����ن ال����ف����ن، ل م����ن ح��ي��ث 
ال�شعر  عاقة  جهة  من  ول  الكام  تلحين  فكرة 
ت�شّلق  ال��ذي  التلحيني  بالإنتاج  الحديث  العربي 
حدود  من  اأو�شع  �شهرًة  اإّي��اه  مانحاً  حداثته  على 
ال�����ش��ع��ر، ل��ك��ن ب��م�����ش��م��ون م��و���ش��ي��ق��ي م��ت��وا���ش��ع. 
على  قدرته  منهما  ك��لٍّ  دع��وى  التنّطح  ه��ذا  يعني 
البيان الفّني عن الإن�شان في م�شاعره وو�شاو�شه 
اختاف  اأن  غير  وانفعالته.  و�شطحه  وهواج�شه 
الكلمة  وبين  المو�شيقي  ال�شوت  بين  الو�شيلة، 
تخطيه،  اأو  تجاهله  زعمنا  ف��ي  يمكن  ل  ال��داّل��ة، 
افترا�ض  عبر  بينهما  المطابقة  ت�شتحيل  بحيث 

التطابق في المو�شوع المراد التعبير عنه. 
عن  ال��ح��دي��ث  ت��ه��اف��ت  ع��ن  �شفحاً  �شربنا  م��ا  اإذا 
عناوين  »�شعرية«  خ��ال  من  المو�شيقى  �شعرية 
في  اأوًل  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ي��ن��ا  اأن  ي��ظ��ّل  ال��م��ق��ط��وع��ات، 
جّديته  وم���دى  ال�شعر«  »مو�شيقى  ع��ن  الحديث 
ال�شعر  مفهوم  على  ذل��ك  نتائج  ا�شتخا�ض  قبل 

والمطلوب منه كما على مغزى المو�شيقى. 
ع��ق��ي��دة م��و���ش��ي��ق��ى ال�����ش��ع��ر اأث�����ر م���ن ال��رم��زي��ي��ن 
وبدرجة  فيرلين،  اإرث  تحديداً  اإن��ه  الفرن�شيين. 
اأقل ما فهمناه عن رامبو وبودلير ونظرية »ترا�شل 

المنّظرين  م��ن  بكثير  ح��دت  ال��ت��ي  ال��ح��وا���ض« 
مو�شيقى  عن  الحديث  اإل��ى  العرب  وال�شعراء 
مو�شيقى  ال�شعر  اأن  افترا�ض  اإل��ى  بل  ال�شعر، 
اأ�شا�شاً، ما ُيتيح اللجوء اإلى الإغما�ض بذريعة 
القائل،  فيرلين  األي�ض  المو�شيقي.  التعبير 
»المو�شيقى  ال�����ش��ع��ري«:  »ال��ف��ن  ق�شيدته  ف��ي 
ودائ��م��اً«  اأي�����ش��اً  و»المو�شيقى  ���ش��يء«،  ك��ل  قبل 
حيث  الرمادية/  الأغنية  من  اأغلى  �شيء  و»ل 
بودلير فهو  اأما  د«؟  بالمحدَّ الدقيق  لقاء غير 
كبحر«؟  غالباً  المو�شيقى  »تاأخذني  زعم:  من 
اإلى  �شعيد عقل  تابعهم جيل  األي�ض هوؤلء من 
الحلو حيث  البلد  »اإلى  بالو�شول  الرغبة  حّد 

الغمام/ بلون هديل الحمام«؟ 
غير اأن معظم من تحّدثوا عن المو�شيقى في 
ال�شعر، عن�شراً بل جوهراً له، كانوا في الأغلب 
مو�شيقية،  اآل���ة  اأّي  ع��ل��ى  ال��ع��زف  ُي��ج��ي��دون  ل 
فتاأخذهم المو�شيقى كما ياأخذ البحر جبليِّين 
ل يجيدون العوم، اأو كما اأخذت مو�شيقى الأم 
في  ذواتهم  مغرقًة  ت�شفتاييفا،  مارينا  طفولة 

يّمها، دون اأن يكون في و�شعهم تفكيك عنا�شرها 
اإذ  تتو�ّشع،  المو�شيقى  ه��ذه  مثل  عملها.  فهم  اأو 
تغدو  بذا  العالم،  �شاملًة  الذات، فيتوّهمها  ت�شمل 
كّل  في  اأنه  َيح�شب  �شعري  لت�شّخم  اأي�شاً  موازية 
مّرة نبّي العالم وخا�شه. اإل اأن المو�شيقى لحن 
واإيقاع، فيما ال�شعر با لحن. ن�شترجع، متعمدين 
الكا�شيكية، تعريَف كامل الخلعي في »المو�شيقى 
ال�����ش��رق��ي��ة«، م��ط��ل��ع ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن، وه����و ما 
�شفينة  الدين؛  �شهاب  ال�شيخ  �شفينة  من  ا�شتقاه 
�شبقهم من فطاحل  الملك، ومن  الفلك ونفي�شة 
المو�شيقى الم�شرقية، فنقول اإن المو�شيقى »علم 
ُي��ب��ح��ث ف��ي��ه ع��ن اأح����وال ال��ن��غ��م م��ن ج��ه��ة تاآليفه 
اللذيذ وال��ن��اف��ر... وال��ل��ح��ن... )ا���ش��ط��اح��اً( ما 
اأو ي�شفل عن بع�ض  ركب من نغمات بع�شها يعلو 
ع��ل��ى ن�شب م��ع��ل��وم��ة... وق���د اأج��م��ع��ت الأم����م من 
جميع الطبقات على حب الألحان ولكن ذلك على 
ح�شب ع��ادات��ه��م وا���ش��ط��اح ب��اده��م. لأن��ك تجد 
ي�شتلّذونها  ونغمات  األحاناً  النا�ض  من  اأّم��ة  لكل 
بها  يفرح  ول  غيرهم  ي�شتلّذها  ل  بها  ويفرحون 
لكتاب  المجهول  الموؤلف  قال  اأو كما  �شواهم...«، 
الأنغام«  لأ�شول  الحاوية  الأك��م��ام  ذات  »ال�شجرة 
تعر�ض  التي  اأحوالها  عن  ي�شاأل  »المو�شيقى  فاإن 

وُب��ع��ده عن  م��ع غيره  نغم  ك��ل  ا�شتراكات  م��ن  لها 
الآخ�����ر م���ن ال��م��ت��ائ��م م��ن��ه وال��م��ت��ن��اف��ر، ال��ح��اد 
ذل��ك«  وغير  الطبيعي  وغير  الطبيعي  والثقيل، 
ُيقال  وال��ث��ق��ل ول  ال��ح��ّدة  م��ن  نغمة نظر  ف���»ب��ك��ل 
للنغمة اإنها حادة اأو ثقيلة اإل بالن�شبة اإلى اأخرى« 
اأي،  الأرم�����وي(.  ال��دي��ن  ل�شفي  »الأدوار«  )ك��ت��اب 
الأ���ش��وات  »درا���ش��ة  ه��ي  المو�شيقى  اأح���دث،  بكام 
ال��م��رب��وط��ة ب�����ش��واب��ط م��و���ش��ي��ق��ي��ة« )»ال��ن��ظ��ري��ات 
اأن  ذلك  اإلى  ُي�شاف  الحلو(،  ل�شليم  المو�شيقية« 
»اللحن ما ُركِّب من نغمات وُرتِّب ترتيباً موزوناً« 
وهي  اإذاً،  فالمو�شيقى  الأكمام«(.  ذات  )»ال�شجرة 
من فروع الريا�شيات في تبويب القدماء، ترتيب 
ببع�ض  بع�شها  م��ت��راب��ط��ة  لأ����ش���وات  مخ�شو�ض 
وهو  النا�ض،  م��ن  اأّم���ة  ك��ل  ل��دى  محفوظة  بن�شب 
غالباً،  اأن���ه،  اأي  م���وزون،  ترتيب  ذل��ك  ع��ن  ف�شًا 
اأما  الإيقاعات.  اأ�شول  من  وزن  على  ين�شبط  ما 
َع���َددّي«  »ق��ول  الأح���وال  اأح�شن  على  فهو،  ال�شعر 
بح�شب الكندي، اأي اأن له عدداً ين�شبط عليه، في 
الحركات  يكون عدد  العمودي، حيث  ال�شعر  اإطار 
الخليل  �شمعه  ما  ن�شق  على  من�شبطاً  وال�شكنات 
ب��ن اأح��م��د ال��ف��راه��ي��دي م��ن م��ط��ارق ال��ح��دادي��ن 
المنطبقة باإيقاع مخ�شو�ض على الحديد ال�شاخن.
هل في ال�شعر لحن، وهو عن�شر المو�شيقى الممّيز 

يمّيزها عن  مثلما  ه��ذا،  الحّدادين  لها عن طرق 
اأي هل  ال�شّيارات الموّقعة في التظاهرات؟  اأبواق 
بن�شب  مترابطة  لأ�شوات  مخ�شو�ض  ترتيب  فيه 
ريا�شية م�شبوطة؟ الجواب بداهة بالنفي. لي�ض 
منذ  ال�شامتة  ال��ق��راءة  عهد  ب��ات  العهد  اإن  فقط 
المتنّبي  )األ��م يكن  ع��ام ونيف  األ��ف  ما يقرب من 
العظيم »ينظر« في دوواين ال�شعراء الآخرين؟(، 
لّذة  ا�شتعدنا  واإن  عليه  هي  ما  على  الحال  اإن  بل 

اإن�شاد ال�شعر والتلّمظ بكلماته. 
ق��د ت��رف��ع ح��ّدة  اإن ال��ن��ا���ض ع��م��وم��اً  يمكن ال��ق��ول 
نغمة ال�شوت اأو ُتخف�شها في التعبير عن حالت 
لكن  الإذع����ان،  اأو  الإن��ك��ار  اأو  كال�شتفهام  معّينة، 
اأو  ال��ح��ّدة  م��دى  �شبط  ي�شعه  ل  هاهنا  ال�شاعر 
الثقل، مثلما ل ي�شعه اأ�شًا تقرير اإن كان القارئ 
ا�شتنكاراً،  اأم  ا�شتخباراً  ال�����ش��وؤال  ه��ذا  ف��ي  �شيرى 
اأما  قهراً.  اأم  ر�شوخاً  الجملة  تلك  في  �شيرى  اأو 
الحديث عن تنافر الحروف اأو �شا�شة مخارجها 
فلي�ض فيه �شيء من لحن مو�شيقي بقدر ما فيه 
بل  الخطابة.  اأو  المنادمة  في  القول  تي�شير  من 
اأحياناً  ر  ُتذكِّ قد  ذلك  وغير  والفاأفاأة  ال�شاأ�شاأة  اإن 
كقول  مو�شيقياً  تعبيراً  بكونها  المعر�ض  هذا  في 
 La musique souvent me prend« ب��ودل��ي��ر: 

غالباً  المو�شيقى  )تاأخذني   »comme  une mer
 Pour qui sont ces« را���ش��ي��ن:  ق��ول  اأو  ك��ب��ح��ر(. 
serpents qui sifflent sur vos têtes« )لمن هذه 

الأفاعي التي تفّح فوق روؤو�شكم(.
را�شين.  ق قليًا في ميمات بودلير و�شينات  لندقِّ
رّب��م��ا بحركة  ال��ت��ذك��ي��ر  اإل���ى  ال��م��ي��م  ت��ك��رار  ي�شعى 
ب�شفير  ال�شين  ر  ُتذكِّ حين  في  المتكّررة،  الموج 
الأف���اع���ي. ل��ك��ن ح��رك��ة ال��م��وج لي�شت ���ش��وت��ه، ول 
���ش��وت��ه م��و���ش��ي��ق��ى، ف���ي ح��ي��ن اأن ال��ف��رن�����ش��ي��ة قد 
ت�شفه  فيما  بال�شفير  الأف��اع��ي  �شوت  اإل��ى  ت�شير 
العربية بالفحيح. اأي اأن اللغة هاهنا تحكم اأ�شًا 
تعود  اأن  لها  فكيف  العاري  ال�شوت  اإلى  ال�شتماع 
فتاأخذه مثاًل ومن ثم تعتبر ت�شويره، التقريبي، 
اأفي  ال�شباح؟  �شوت  ك��اأك��اأة  اأك��لُّ  مو�شيقياً؟  لحناً 
من  ُمكثراً  النوا�شّي،  اأن  نفتر�ض  اأن  مثًا  و�شعنا 
قال  حين  ب��الأف��ع��ى  يتغّنى  ك��ان  ال�شفير،  اأح���رف 
»�شفراء ل تنزل الأحزان �شاحتها/لو م�شها حجر 
م�شته �شراء«؟ اأو هل من مغزى لحنّي لاألف في 
اأحاِد/ُلَييلُتنا  في  �شدا�ض  اأم  »اأح��اد  المتنّبي:  بيت 
للبيت  اإطالة  اأم هي مح�ض  بالتنادي«؟  المنوطة 
البحر  في  ال�شكنات  مكان  العّلة  اأح��رف  ب��اإح��ال 
)وت�شغيرها  الليلة  ط��ول  على  للتدليل  ال��واف��ر، 
للتعظيم على ما ُتجيز العربية(؟ وظيفة الت�شوير 
ال�شوتي بالأحرف لي�شت اإذاً وظيفة مو�شيقية، 
تعبيرية  الفترا�شات، وظيفة  اأح�شن  بل، على 

في �شياق القول ال�شعري.   
ب��ال��م��ق��اب��ل، ال��ع��ن�����ش��ر ال��م��ت��واف��ر ف���ي ال�����ش��ع��ر، 
لنعد  الإي��ق��اع.  هو  المو�شيقى،  مع  والم�شترك 
»فّنه  في  فيرلين  ال�شعرية  المو�شيقى  رّب  اإلى 
لذلك  �شيء/  كل  قبل  »المو�شيقى  ال�شعري«: 
ل الوتر على ال�شفع«، لناحية عدد النبرات  ُف�شِّ
مبا�شرة،  اأن��ه  اأي  ال��واح��د،  ال�شعري  البيت  ف��ي 
اإي��ق��اع  ع��ن  يتحّدث  اإن��م��ا  المو�شيقى،  ذك��ر  بعد 
يتحّدث  م��ا  وه��و  البيت،  ع��ن لحن  ال��ن��ب��رات ل 
اإلى  ت�شير  اإذ  دوغ��روب،  هيلين  مثل  نّقاده  عنه 
الخ��ت��ال الإي��ق��اع��ي ال���ذي ي��دخ��ل��ه ح��ّت��ى على 
اأو  مقطعاً  ع�شر  الإثني  ذي  ال�شكندري  البحر 
الوتر  وذوات  ال�شفع  ذوات  بين  مزاوجته  اإل��ى 
م��ن الأب���ي���ات، وذل���ك ح��ي��ن تتعّمق ق��ل��ي��ًا اأب��ع��د 
اإل��ى  م��ن ال��ح��دي��ث ع��ن وج���ود م���ف���ردات ت�شير 
في  مو�شيقياً  اأث����راً  بكونها  المو�شيقى  ع��ال��م 
���ش��ع��ر ف��ي��رل��ي��ن! ب��ل اإن ال��ق��واف��ي ف��ي ت��ك��راره��ا 
كال�شربات  اإيقاعية،  اإ�شارات  هي  اإنما  الم�شبوط 
القوية في اأ�شول الإيقاع و�شروبه، ولي�شت اأ�شواتاً 
مو�شيقية. ونجد بع�ض فن المتنّبي مثًا في مثل 
ف��ي تقطيع كلمات  ك��م��ا  الإي��ق��اع��ي،  ال��ت��رك��ي��ز  ه��ذا 
اأ�شفاً  »اأبلى الهوى  البيت على قدر تفعياته مثل 
اأط��رب طه ح�شين حّتى  ال��ذي  بدني«،  النوى  ي��وم 

كاد يرق�ض على ما قال مارون عبود م�شتنكراً.
م���ا ت��غ��ّي��ر م���ع ال����خ����روج ع��ل��ى ع���م���ود ال�����ش��ع��ر هو 
في  فكما  ح��ّرة.  اإيقاعية  كتابة  اإل��ى  ال�شعر  تحّول 
المو�شيقى، لي�ض الإيقاع �شرباً ثابتاً رتيباً، بل هو 
التغّير والت�شارع والتباطوؤ والنجراف  دفق يقبل 
بعينها  نوطة  تكرار  اأخ��رى، حتى في  اإلى �شروب 
التاعب  خال  من  مثًا،  �شترافن�شكي  اأبرز  كما 
ال�شعر  اأ�شاليب  اأم��ا  وال��خ��ف��وت.  ال�����ش��ّدة  بموا�شع 
ف��ت��ت��ن��ّوع ب��ي��ن ا���ش��ت��خ��دام اأح���رف ال��ع��ّل��ة وال���م���ّد، اأو 
اأو  »المقّعرة«  والكلمات  المتنافرة  الأح��رف  حّتى 
وت��رك  الأ���ش��ط��ر  تق�شيم  عبر  الب�شري  الت�شكيل 

الفراغات بين المقاطع... اإلخ.
ي��ب��ق��ى زع�����ٌم اأخ���ي���ر ي���ت���وّج���ب ب��ح��ث��ه، ع���ن ع��اق��ة 
واأبنيتها،  للمو�شيقى  العميقة  بالمفاهيم  ال�شعر 
)تعّدد  والبوليفوني  )ال��ت��اآل��ف(  بالهارموني  اأي 
الأ�شوات( والن�شاز )التنافر( وال�شدى )التكرار( 
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ف��ي م��دي��ح ال�����س��ّي��دة 
الحفيظ...  عبد  ج. 
بكثافة  التي  المراأة 
المالئكة وخّفة الن�سيان!!

عيناِك
تخترقان ُحُجب الزمن

والن�شيان
على  ه��ن��اك  اأو  ه��ن��ا  وت���ح���ّط���ان 

�شخرة الروح
التي تندثر

مثل فكرٍة با خطاأ واحٍد
اأو حتى ماحظٍة من اأحد!

اأيها الزمن!!
ُة اأيتها الح�شرُة ال�شامَّ
ويا �شانع ال�شرادقاِت

والعزم ِ
كيف حافظَت وعبر كل هاتيك 

ال�شنوات
بمهارة لعب �شيرك

وحذق عازف اأورج �شريْر -
على هاتين العيَنين الوا�شعَتين

الرائعَتين
وذلك رغم �شخورك التي تنحدر 

ولم تقدر يدك الم�شنَّنة هذه
ح���وائ���ط  ع���ل���ى  م����ن  ت���زي���ل  اأن 

الذاكرة الدبقة
�شكَل ال�شحكة الوحيدِة

التي برّنة الفرا�شات
وحيوية جذع اأعزل

ولم تعد تعرف كذلك
- حّتى ولو لمّرة واحدة -

وعبر اأنيابك القوّية
اأن تقتلع من على مراآة الزمن 

ال�شحلِة
ه����واء ت��ل��ك ال���م���راأة ال��غ��ام�����ش��ة 

التي ت�شكن الروح
بكثافِة المائكِة

وخّفِة الن�شيان
تمّهل اأيها الزمن

تمّهل!
ول تكن مثل بّحار واأعمى

ف�������ش���وت خ���ط���وات���ك ال��ع��ل��ي��م��ة 
المدّربة يترّدد عبر كل �شيء

بدءاً من ال�شوء الرا�شخ
وانتهاًء بلحظة الموت الرّنان

وحفاته التنّكرية
وذلك

تجري  التي  نّظاراتك  اأن  رغ��م 
على المحّطات

والأر�شفِة
لتم�شح كل �شيء على الأر�ْض

الغبار  من  بقع  �شوى  تترك  ل 
والدم

على �شّلم الذاكرة المتاآكل
اأيها الزمن!!

يا حّطاَب البهجة
ف توقَّ

ال�شحكَة  تلك   - ل��ي   - وات���رك 
الناعمَة التي تحتفظ

بباغة الن�شيان الخال�ض
وفكرة ال�شوء

بيتي مثل  باب  ول تجل�ض على 
حّداٍد

ب�شندياناٍت
ومطارَق

واترك لي قليًا من الوقت
التي  ال�شفة  تلك  اأت��ذّك��ر  ح��ّت��ى 

تعمل كم�شتعمراٍت نائيٍة
وقبل اأن تتحّول اإلى قارٍة

غارقْة!!
اأيها الزمن

يا حّطاب الموت
ويا خّطاف الزمن

ل ت��ت��رك ل��خ��ي��ول��ك ال�����ش��اه��ل��ة 
المتوّح�شة والمدّوية

عبر الأفق
وزنزاناتك الوا�شعة بحجم الهواء
اأن تدو�ض بحوافرها التي تطق 

بال�شرر والحتف
على تلك النظرة اليتيمِة

الملقاِة
على قاع الذاكرة

كتذكار اأكيد لبّحاٍر مّيت
وعامٍة نهائية

على �شابِة هذا العالِم
وتما�شِكِه...!

ال�شيخ الرئي�ض
ابن �شينا

ُترى
ل���م���اذا اأغ��م�����ش��ت ع��ي��َن��ي��ك عن 

طريق الجّنة الآن
ووق��ف��ت ب��م��ف��ردك ع��ل��ى م��ف��ازة 

الجحيِم
مثل كلب �شيد

يت�شّمم اأخطاءه التاريخية
ٍن ويلح�ُض ذيله الطويل بتمعُّ

واأنفٍة
فيما يبحث لنف�شه عن م�شتقرٍّ

وم�شتودٍع
في م�شل�شل العقل المنفعل تارًة

والعقل الفّعال تارًة اأخرى!!
عن  ك��ذل��ك  تبحث  كنت  وفيما 

مراوغة العقل الإن�شانيِّ
في كاّفة الخرائب التي خلَّفها 

وراءه الرّب
ب��اأُُذَن��ي��ك  ال�����ش��وء  تت�شّمم  ك��ن��ت 

بَتين جّيداً المدرَّ
على ال�شمِع والطاعِة

ب��ي��ن��م��ا ي��ق��ب��ع ف���ي داخ���ل���ك ذل��ك 
ال�شيخ الم�شّن

الذي يقب�ض بكلتا يَديه
على ح�شرة الرغبة ال�شاّمِة

وال�شاة القائمِة
ك���م���ا ك���ن���ت ت����رى اأي���ه���ا ال�����ش��ي��خ 

الم�شّن - وبمجرد النظِر - 
اأن الزمَن مثل حفنٍة من الغبار
اأو  ت�����ش��ت��درج��ه��ا  اأن  ل���ك  ي��م��ك��ن 
ت��خ��ت��زن��ه��ا ف���ي اأوان�����ي ال���ذاك���رة 

الَهِرمِة 
اأن   - ك����ذل����ك   - ل����ك  وي���م���ك���ن 

ت�شتنبتها في اأ�ش�ض من العاِج
اأو البا�شتيِك

اأو  ت��ل��م�����ش��ه  اأن  ل���ك  ي��م��ك��ن  ك��م��ا 
حّتى تدركه بالعين المجّردِة

ذل��ك  ت��ف��ع�����ش��ه  اأن  وت�����ش��ت��ط��ي��ع 
الزمُن الكلُب

مثل بعو�شٍة لزجٍة
ح���ّت���ى ل ت��ت��ع��ّط��ل اآل����ة ال���روؤي���ة 

الوحيدة التي لديك
تلك  م��راق��ب��ة  ع���ن  ت�����ش��غ��ل��ك  اأو 

الطيور ال�شماوية ال�شاّلِة
التي تهبط عليك من الجحيِم 

فجاأة
اأو تتنّزل من الغيم

مثل طبق طائٍر
لحظة  ف��ى  تفركه  ذا  اأن���ت  وه��ا 

من العمى
والتعب

الزمْن!!
بين اأ�شابعك الخم�ض

عفويٍة  وبحركة  منه  لتتخّل�ض 
مثل نغمٍة ن�شاٍز

اأو ك�شيء زائٍد عن الحاجة تماماً
اإذ لي�ض ثمة معنى لكل هذا العالم

�شوى الفو�شى!!
هكذا

وكما يفعل ال�شفهاُء من النا�ض 
تماماً

رح�����ت ت��ج��ل�����ض ع���ل���ى ال�����ش��ك��ك 
ِل  والُقمَّ بالبعو�ض  تمتلئ  التي 

والذباِب
ب�����ة ع��ل��ى  وال�����وح�����و������ض ال�����م�����درَّ

القن�ِض والقتِل
ال��ت��ي تنه�ض  ال��ف��رائ�����ض  وك��اف��ة 

لحمك الحّي
الرائحة  ذات  ال�شلطِة  وك��اب 

الزنخِة
لتعر�ض عليها في اأوقات فراغك

ومعاناتك
العقل  ع��ن  ال��م��زج��اَة  ب�شاعتك 

المنفعل تارًة
والعقل الفّعال تارة اأخرى

ول����م ت��ك��ن وح���ده���ا ت��ل��ك ك��اف��ة 
المرايا التي تحملها بين جنَبيك

مثل حّبٍة من خردٍل
اأو هي ثمرتك الطازجُة الوحيدُة 
ت��ك ف��ي ج��رَّ ب��ه��ا  ال��ت��ي تحتفظ 
ال���م���زداِن  ب��ي��ت��ك  اأو ت��ح��ت ق��ب��و 

بالجماجم الفارغِة
وال���م���ج���ّل���دات ال��م��ن��ق��وع��ِة ف��ي 

الماء الآ�شِن
والنعا�ض الحاّر

واإن���م���ا ت��ل��ك ال�����روح ال��م��ت��اأن��ق��ُة 
ال�شرهُة

والتي تقف �شامخًة
على بّوابات الجحيم

وكافة القاع ال�شدئة الرا�شخة
تعباأ  اأن  دون  تهيم  التي  للروح 

اأو تهتّم
ب��ك��ّل ت��ل��ك ال��ط��ي��ور ال�����ش��م��اوي��ة 

الغريبة ذات الرنيِن
من ف�شيلة العين الواحدِة

وال����ت����ي ت����رف����رف ب��م��ن��اق��ي��ره��ا 
المعوجة عالياً

التي  الأفاعي  كافة  تقف  بينما 
على  فجاأًة  الجحيم  من  هربت 

مقربة منك
َة َ لتلتهم ثمرتك الغ�شّ

التى تفرعت
على كافة الطرْق.
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الكتابة  اأ�شاليب  اأن  غير  والقفلة.  وال�����ش��رح  وال��ع��ر���ض 
على  الرواية،  و�شوح  بكل  ا�شتقطبتها  هذه  المو�شيقية 
ما يو�شح كونديرا في غير مو�شوع من درا�شاته، ولنا 
على  اأمثلة  وغيرهم  م��ان  وتوما�ض  وب��روخ  جوي�ض  ف��ي 
وتحديداً  ا�شتقطبها،  ما  ال�شعر  لي�ض  بالمقابل  ذل��ك. 
راأى  ف��ق��د  ال��ث��ي��ول��وج��ي.  وغ��ي��ر  الملحمي  غ��ي��ر  ال�����ش��ع��ر 
انتقلت،  لاأ�شاطير  ال�شكلية  البنى  اإن  �شترو�ض   - ليفي 
مع  المو�شيقية  التراكيب  اإل��ى  الأوروب����ي،  الو�شط  ف��ي 
ان��دح��ار ���ش��ط��وة الأ���ش��اط��ي��ر. وم��اح��ظ��ت��ه ه���ذه تنطبق 
حيث  الإلهية  دانتي  كوميديا  مثل  موؤلفات  على  اأي�شاً 
عبر  لل�شعر  الخّطية  ال��ق��راءة  داخ��ل  الأ���ش��وات،  تتعّدد 
ت��ع��ّدد م�����ش��ت��وي��ات ال��ف��ه��م للن�ض م��ن ال��ح��رف��ي و���ش��وًل 
اأن  غير  والتاأويلي.  بال�شتعاري  م��روراً  الأخاقي،  اإلى 
باأن  القول  اإلى  دليلنا  �شترو�ض عينها   - ماحظة ليفي 
للمو�شيقى  ممّيزة  لي�شت  المو�شيقية  الكتابة  اأ�شاليب 
وحدها ول هذي م�شمارها الأ�شا�شي، بل هذه الأ�شاليب 
دوماً  الب�شري  العقل  يفر�شها  التي  الأ�شكال  من  �شطر 
على الم�شامين بح�شب الأّنا�ض ال�شهير، والتي ل يعني 
اللجوء ال�شعري اأو الروائي اإليها واإلى غيرها اأن الإنتاج 
بنية  ذو  الإن��ت��اج  ه��ذا  اإن  فقط  يعني  بل  مو�شيقياً،  ب��ات 
وتما�شك. اأما القول بغير ذلك فهو ما يقود اإلى »روؤية« 
ال�شيا�شية  الأح��داث  �شواء في  �شيء،  كل  المو�شيقى في 
مو�شيقية  باأنها  بلوك  ال��رو���ش��ي  ال�شاعر  و�شفها  التي 
لأنه يرى في كل �شيء »طاقة مو�شيقية«، اأو في ح�شبان 
اأحد معا�شري غوته، اإيخندورف، اإن »اأغنية تنام في كل 
الكلمة  نلقى  اإن  ما  �شيغّني  باأكمله  »العالم  واأن  �شيء« 
ال�شحرية«! وفي هذا نظر اإلى القول بمو�شيقى الأجرام 
ال�شماوية بالطبع، اإل اأنه ل ُيْغنينا في �شيء، فما دام كل 

�شيء مو�شيقى ل علينا من عناء اأي بحث!   
بنائي  وت�شكيل  ح����ّرة،  اإي��ق��اع��ي��ة  ك��ت��اب��ة  اإذاً  ال�����ش��ع��ر  ف��ي 
الكتابة  اأ���ش��ال��ي��ب  م��ن  اأن���ه  ���ش��ائ��ع��اً  ب���ات  م��ا  ي�شتلهم  ق��د 
عن�شر  غ��ي��اب  اأن  اإل  ع��ن��ه��ا،  ي��ت��و���ّش��ع  وق���د  المو�شيقية 
اأن يكون  اللحن، تحديداً، هو ما يظّل يمنع ال�شعر من 
مو�شيقى اأو اأن ُيجاريها في م�شمارها، اأي نحت الوقت 
حيث  للزمن  الُمخلخلة  المتاأرجحة  والإقامة  بال�شوت 

ل يكون ال�شوت اإل هارباً اأو منتظراً. 
عن  تعّبر  فهي  ف�شيحة  ت��ك��ون  ل  المو�شيقى  اأن  ي��ظ��ّل 
ل  الفكر  من  �شرب  هي  هذا  وفي  بالغام�ض،  الغام�ض 
اأما  اأي�شاً.  �شترو�ض   - ليفي  راأى  ما  على  باللغة،  يمّر 
يكن  ل��م  ف��اإن  واإع��ج��ام.  فبيان  ت��ح��دي��داً،  وال�شعر  اللغة، 
جديد  من  ُمطاَلب  فهو  غمو�شاً،  اأي  مو�شيقى،  ال�شعر 
في جوهره  لي�ض  ال�شعر  كان  ولّما  والف�شاحة.  بالبيان 
من المو�شيقى، لم تكن هذه مانعاً من ترجمته، خافاً 
الإيقاع  يدخل  حين  اإيقاعه،  بل  الكثيرون،  يح�شب  لما 
في ت�شكيل ال�شورة، وظال المعاني اأو زائدتها بح�شب 
بيت  على  تعليقه  ف��ي  العايلي  اهلل  عبد  ال�شيخ  ع��ب��ارة 
اأبيتنَّ ليلة/  اإلى ابن بابك: »األ ليت �شعري هل  ُين�شب 
لقًى بين اأقراط المها والمحاب�ِض«. فللَّفظ، ف�شًا عن 
زوائ��د  ���ش��ه��ًا،  دوم���اً  لي�ض  ف��ه  وت��ع��رُّ المق�شود،  المعنى 
موحية قد تكون من اأ�شل معنى قريب كاقتران اللقى 
من  ظال  فيها  يكون  قد  كما  اأر�شاً،  وبالإلقاء  باللقاء 
�شبه بكلمة اأخرى، اأو من اعتياد على ورودها في �شياق 
في  ال�شعر  لغز  اأن  اأي�شاً  يظّل  محفوظة.  عبارة  في  اأو 
اأن يكون بياناً واإعجاماً فيما هو كتابة �شّد اللغة )جان 
في  ه��و،  اأو  كري�شتيفا(،  )جوليا  ال��ذات  و�شّد  كوهين( 
مخّيلة العرب، وحي �شيطاني وهيام في كل واٍد وغواية.  
هو  الأم،  لغته  ف��ي  ح��ّي��اً،  ال�شعر  يحفظ  م��ا  ك���ان  رّب��م��ا 
اأما  الإيقاع،  وفيء  الكلمات  ظال  بين  الفريد  التعاُلق 
تحديداً  يكون  فقد  اللغات،  جميع  في  حياً،  يحفظه  ما 
اأو  و���ش��وا���ض  اأو  �شعور  �شبك  المو�شيقى:  نقي�ض  ك��ون��ه 
�شطح اأو انفعال اأو ُخْبٍر في عبارة ننتزعها بقّوة التجربة 
النف�ض  يجتاح  تركه  ب��دل  ولوعيها،  اللغة  �شميم  من 
ويغرقها في غمو�ض حدوده حين ل تنالها اللغة فيقيم 

حينها، كال�شوت المو�شيقي، بين التذّكر والتوّقع.



الجمعة  1  كانون الثاني  2010

العام 1972 كان عام زوزو با منازع، فقد 
تحّول فيلم »خّلي بالك من زوزو« لح�شن 
الإمام من مجّرد فيلم عادي اإلى اأ�شطورة 
تجارية ا�شتمّرت قرابة العام في دور العر�ض دون 
اإلى  انقطاع، فقد تعّرف الجمهور في هذا الفيلم 
�شعاد ح�شني الممثلة والمغنية والراق�شة القادرة 
على التحّول في طبيعة �شخ�شيتها في اأي لحظة 
وذلك مع دور زينب الفتاة الجامعية التي ل تخجل 
من كونها قادمة من عالم العوالم والغوزاي، لكن 
القدر  هذا  تعاني  اأن  لها  يريد  المجتمع  اأن  يبدو 
الثري  اأحامها  يعّر�ض عاقتها مع فتى  اأن  بعد 
للخطر. تفوز زوزو الطالبة في كلية الآداب ب�شباق 
المثالية.  الفتاة  وُتنتخب  الطالبات  بين  الجري 
األماظية وبقية  العالمة نعيمة  ت�شكن مع والدتها 
علي.  محمد  �شارع  في  �شّقة  في  الفرقة  راق�شات 
الأم وراق�شات الفرقة ُيحيين اأحد الأف��راح، حيث 

ت�شطّر زوزو اإلى الرق�ض ال�شرقي بناء على 
اأحد  �شلبي.  المطرب  الأّم  وزوج  اأّمها  اإلحاح 
المعجبين ي�شيء الت�شّرف، لكن زوزو ترق�ض 
درا�شتها  التفّرغ لإنهاء  اآملًة في  اأخ��رى  مّرة 
باأنها  زوزو  تحلم  �شهور.   3 بعد  الجامعية 
�شّيارة  تكاد  حديقة.  ف��ي  اأح��ام��ه��ا  فتى  م��ع 
اأن ت�شدمها في الطريق وُتفاجاأ باأن ال�شائق 
هو فتى اأحامها. وعندما تح�شر ندوة في 
كمال،  �شعيد  الم�شرحي  المخرج  مع  الكلية 
يبداأ  اأح��ام��ه��ا،  فتى  نف�شه  ه��و  اأن��ه  تكت�شف 
وت�شبح   العاقة  وتتوّطد  بينهما  التعارف 
ابنة  ن��ازك  وال��ده برف�شه  �شعيد  ُيخبر  حّباً. 
زوجة الأب خطيبة له، ويترك الفيّا لي�شكن 
مع �شديقه �شليمان مدّرب الرق�ض. تخّطط 
نازك كي تك�شف اأن زوزو ابنة راق�شة فتتفق 
ف��رح  اإح���ي���اء  ع��ل��ى  وف��رق��ت��ه��ا  نعيمة  الأم  م��ع 
وزوزو  و�شعيد   - الفرح  وف��ي  �شعيد،  �شقيقة 
من بين الحا�شرين - تنك�شف حقيقة عائلة 
���ش��ع��ي��د الأر���ش��ت��ق��راط��ي��ة.  اأم�����ام ع��ائ��ل��ة  زوزو 
اأّمها.  اأن ترق�ض بدًل من  اإلى  ت�شطر زوزو 
بعد  ب�شعيد  عاقتها  في  ال�شتمرار  ترف�ض 
الفنانين  وك��ي��ل  يطلب  الحقيقة.  انك�شاف 
اأمام بع�ض  اأن ترق�ض زوزو لوحدها  �شرابي 

الأثرياء. وتحلم نعيمة بابنتها في هذا الموقف 
ابنتها  ت��م��ار���ض  اأن  وت��رف�����ض  فت�شتيقظ  الم�شين 
ليعّبر  زوزو  �شّقة  اإل��ى  �شعيد  ي�شل  كّلية.  الرق�ض 
الجامعية...  درا�شتها  تكمل  وب��اأن  بها  تم�ّشكه  عن 
وزوزو هي مركز الفتنة والجمال في هذا الفيلم، 
ترق�ض وتغّني وتمرح بما لم ت�شل اإليه اأي ممّثلة 
اأخرى من اإجادة واإبداع. وهي هنا في قّمة جمالها 
و�شبابها، وجهاً وقواماً واأداًء و�شوتاً. لقد اأّدت على 
فيها  كانت  �شرقية  رق�شات  ث��اث  المثال.  �شبيل 

وكاأنها راق�شة م�شر الأولى من دون منازع.
اأح��د  اإل��ى  الف�شل يعود  ك��ان  اإذا  اإن��ه  البع�ض  ي��رى 
في تقديم �شعاد بهذه الحيوية والعفوية في فيلم 
زوزو، فاإنه يرجع اإلى �شديقها ال�شخ�شي ال�شاعر 
�شاح جاهين الذي �شاهم في كتابة العمل واأّلف 
كلمات اأغاني الفيلم التي اأ�شبحت على كل ل�شان. 
ال�شرقية  الراق�شة  اأخذت �شورة  الفيلم،  بعد هذا 
تتوارى من الأفام، بل اإن الراق�شة نف�شها اختفت 
متعّددة،  لأ�شباب  الم�شري،  الفيلم  م��ن  ك��ادت  اأو 

�شيا�شية، واجتماعية، ودينية، وفّنية.
بين �شعاد ح�شني و�شاح جاهين �شيء من ال�شعر، 
�شيء من الحب. اأول لقاء بينهما جرى في مو�شكو 
عند ت�شوير فيلم »النا�ض والنيل« العام 1972 اأثناء 
اإقامته في الم�شت�شفى، حين زاره المخرج يو�شف 
ب��درخ��ان،  علي  وزوج��ه��ا  ح�شني  �شعاد  م��ع  �شاهين 
التاريخ ن�شاأت عاقة �شداقة ل مثيل  ومنذ ذلك 

كانت  ال��ذي  الروحي  الأب  لها  اأ�شبح  بينهما.  لها 
الن�شائح  ينبوع  وك��ان  عمرها،  ط��وال  عنه  تبحث 
وُتوِّجت  وروحياً،  فنياً  تبّناها  وقد  اإليها،  بالن�شبة 
هذه العاقة الروحية بنجاحات م�شتركة، فقّدمت 
الفيلم،  ف��ي  الغنائية  ال�شتعرا�شات  م��ن  الكثير 
والتي كانت اأي�شاً من تاأليفه، بالإ�شافة اإلى تاأليف 
اأن��ا«، ومنها  »اأميرة حّبي  ا�شتعرا�شات فيلم  اأغاني 
���ش��ارك في  »ال��دن��ي��ا رب��ي��ع«، كما  الأغ��ن��ي��ة ال�شهيرة 
فيلم  و�شيناريو  »ال��ك��رن��ك«،  فيلم  �شيناريو  كتابة 
�شيا�شية،  فترة  عن  عّبر  ال��ذي  ومتوّلي«  »�شفيقة 
الن��ت��داب  اأث��ن��اء  ف��ي م�شر  وت��اري��خ��ي��ة،  اجتماعية 
كلمات  ح�شني  ل�شعاد  كتب  م��ا  واآخ���ر  الإن��ك��ل��ي��زي، 
اأغنية »�شباح الخير يا مولتي« لمنا�شبة الحتفال 
بعيد الأم للتلفزيون الم�شري العام 1986، وكانت 
اأي�شاً اآخر اأعماله، لأنه مر�ض بعدها بفترة، ودخل 
ك��ان رحيل  ف��ارق الحياة، وق��د  اأن  اإل��ى  الم�شت�شفى 

�شاح جاهين اأفدح اآلمها.
معروفة  �شعبية  �شعرية  ظ��اه��رة  جاهين  و���ش��اح 
وال��ع��رب��ي، خ�شو�شاً من  ال��م�����ش��ري،  ال��و���ش��ط  ف��ي 
خال »الرباعيات«، ارتبط �شيا�شياً بع�شر الزعيم 
التي  الأغ��ن��ي��ات  اأح��ل��ى  وكتب  النا�شر،  عبد  جمال 
دم يوم انك�شر »المجد  مّجدت م�شيرة الثورة، و�شُ
يونيو.   5 في  العربية  الجيو�ض  بهزيمة  العربي« 
في  انغم�ض  م��ا  و���ش��رع��ان  ال��ك��اآب��ة،  ف��دخ��ل مرحلة 
وعندما  الم�شريون،  يقول  كما  التفاريح«  »�شعر 
اأ���ش��م��ع ���ش��دي��ق��ه اإح�����ش��ان ع��ب��د ال��ق��دو���ض اأ���ش��ع��اره 
عبدالقدو�ض،  دم  �شُ زوزو«  من  بالك  »خّلي  لفيلم 
الجديدة  المرحلة  اإنها  بثقة:  جاهين  عليه  ف��رّد 
بالك  »خّلي  الفيلم  اأغنيات  فكانت  الم�شيرة.  من 
من زوزو« و»يا واد يا تقيل«. تبعها باأغنيات فيلم 
�شعاد ح�شني الثاني »اأميرة حّبي اأنا« وهي: »بمبي 
اأزج��ال  بمبي« و»ال��دن��ي��ا رب��ي��ع«. انعطاف ح��اّد ف��ي 
جاهين، وعن ذلك يقول اأحد النّقاد: »قد يت�شّور 
لو و�شعناها في  اأغنيات عادية، لكن  اأنها  البع�ض 
يتحّرر من  لم  اأن جاهين  لكت�شفنا  النقد  ميزان 
مارك�شيته. فهي اأغاٍن للحياة والغد والتفاوؤل بغٍد 
م�شرق اآٍت ل محالة. يكفي اأن يقول جاهين »حّتى 
اإبداع وت�شوير هذا الذي  اأي  الظلمة بقت بمبي«، 

نطق به جاهين«؟
اأما �شعاد ح�شني فقد تعّلقت به تعلُّق البنة بالوالد، 

فكان جاهين ودوداً حنوناً مخل�شاً اأّيما اإخا�ض في 
ب �شعاد من جاهين، حّررها  عمله و�شداقاته. تقرُّ
من اأفام ال�شوق ال�شبابية، فدخلت مرحلة الإبداع 
ا�شتطاعت  اأقرانها، ل بل  التمثيلي، وتفّوقت على 
توظيف لغة العيون في التمثيل. وهو اأمر جديد 
على نجوم ال�شينما في م�شر. فنراها في »الزوجة 
الثانية« و »�شروق وغروب«، تمّثل بعيَنيها تمثيًا 
فّنان من  ل يقدر عليه فنان من جيلها ول حتى 

فّناني يومنا الحا�شر.
ظ��ل��ت م��ك��ان��ة ���ش��ع��اد ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
م��ح��ف��وظ��ة خ�����ال ����ش���ن���وات ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، ل��ك��ن 
ال�����ش��دم��ات ب���داأت ت��ت��وال��ى عليها م��ع وف���اة �شاح 
ببو�شلتها  اأ�شبه  كان  وال��ذي   ،1986 العام  جاهين 
الفنية طوال حياتها، ولم يمّر عامان اآخران حتى 
بداأ تخّبطها مع الف�شل التجاري الكا�شح لفيلمها 
الجديد »الدرجة الثالثة« )1988( للمخرج ال�شاب 
اآن������ذاك ���ش��ري��ف ع���رف���ة، وه����و ال��ع��م��ل ال���ذي 
العمل لمّدة  ت�شّبب في اعتزال �شعاد ح�شني 
ثاث �شنوات كاملة، قبل اأن ُيقنعها بدرخان 
بالظهور مجدداً وللمّرة الأخيرة في حياتها 
»رّم��م«  وال���ذي  والن�شاء«  »ال��راع��ي  فيلم  م��ع 
بينها وبين  الذي حدث  الت�شّدع  اآث��ار  بع�ض 
بالأمر  لم يكن  القبول  جمهورها، لكن هذا 
الكافي لدعم زوزو في مواجهة فترة مر�ض 
ب��ال��غ��ة ع��ا���ش��ت��ه��ا ط�����وال ع�����ش��ر ���ش��ن��وات قبل 
في  منزلها  �شرفة  م��ن  الماأ�شوي  �شقوطها 

لندن العام 2001.
في  الم�شيري  ال��وه��اب  عبد  الباحث  اعتبر 
والعولمة«،  والج�شد  كليب  »الفيديو  مقال 
اأن  �شعاد ح�شني حاولت في »خّلي بالك من 
التعبيرية  الإم��ك��ان��ات  م��ن  ت��و���ّش��ع  اأن  زوزو« 
عالم  م��رث��ي��ة  ق��ّدم��ت  اإذ  البلدي ،  ل��ل��رق�����ض 
رق�شة  خال  من  التقليدية  الراق�شة  اأّمها 
ك���ان �شفيق ج���ال يغّني  ح��زي��ن��ة، ف��ي ح��ي��ن 
ول  ف��ات  اللي  علي  عين  ي��ا  تبكي  »ل  اأغنية 
فاإن  الم�شيري  راأي  وف��ي  حجر« .   قلبه  اللي 
هذه المحاولة كانت الأولى والأخيرة لف�شل 

الرق�ض البلدي عن الإثارة الجن�شية .  
ال��اف��ت ف��ي م��ق��ال ال��م�����ش��ي��ري ال��ب��ح��ث��ي هو 
الكليب  ثقافة  ب��راث��ن  ف��ي  ع  المو�شَّ التحقيق 
ال��ت��ي تقولها  »ك���ده���ه«  ب��ي��ن  ي��ق��ارن  اإذ  وال��ج�����ش��د، 
�شعاد ح�شني و»كده« التي تقولها روبي بج�شدها. 
ف�»كدهه« التي قالتها �شعاد ح�شني كانت عبارة عن 
اإعان ا�شتقال الفتاة الم�شرية ورف�شها اأن تكون 
تحّبه .  ال���ذي  ب��ال��رج��ل  عاقتها  ف��ي  �شلبياً  ك��ائ��ن��اً 
غ��رام  ف��ي  تقع  حينما  تنهزم  ول  تبكي  ل  ف���زوزو 
البطل واإنما تهّز راأ�شها بطريقة غزل لعوب قائلة :  
من  ق��اف��زًة  ا�شطياده ،   تقّرر  ثم  تقيل «،   يا  واد  »ي��ا 
كنبة اإلى كر�شي اإلى »ترابيزة«، مغّنيًة اأغنية الأنثى 
الجديدة .  هذا كّله يقف على الطرف النقي�ض من 
باأن الفتاة  اإعان  اأغنية روبي التي هي  »كده« في 
لي�شت �شوى ج�شد متحّرك لذيذ ، ومن ل ي�شتري 
يتفّرج .  اإنها في نهاية الأمر مفعول بها ، على رغم 

جاذبيتها الجن�شية التي ل يمكن اإنكارها !
من  �شيء  فيها  ترق�ض،  وه��ي  ح�شني  �شعاد  �شورة 
جنون الرغبة، هي قامو�ض للرغبة، تماماً كما هي 
حياتها ق�شيدة لم تكتمل. اأن نراقب �شعاد واإغراء 
�شعاد، ن�شعر برتابة هيفا واأخواتها. �شعاد في غرفة 
تحت  و�شعاد  الرق�ض،  لحظات  في  و�شعاد  ال��ن��وم، 
المطر، و�شعاد ت�شدل �شعرها، كّلها ق�شائد راق�شة 
مترامية العبارات. ربما لهذه الأ�شباب تقّرب منها 
ال�شعراء وكتبوا عنها و�شاهموا في اإطاقها، �شعاد 
�شاح  مع  تعاونها  بعد  النجوم  بين  �شارت  التي 
اأي�شاً مع �شاعر قبله. فلم  جاهين، كانت انطلقت 

محمد الحجيري

�شعاد ح�شني، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.
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الرحمن  عبد  ال��راح��ل  ال�شاعر  يكن 
ال��خ��م��ي�����ش��ي ي���ت���وّق���ع، ع��ن��دم��ا اخ��ت��ار 
ال�17 عاماً لبطولة  �شعاد ح�شني ابنة 
هذه  تكون  اأن  ونعيمة«،  »ح�شن  فيلم 
العربية  ال�شينما  اأ�شطورة  المراهقة 
وقمرها على مدار ثاثة عقود كاملة، 
ال��م��ك�����ش��ور،  ت�����ش��ب��ح ق��م��ره��ا  اأن  ق��ب��ل 
�شّقتها  ���ش��رف��ة  م���ن  ���ش��ق��ط��ت  ع��ن��دم��ا 
مع  ل�شعاد ح�شني  تكن  لم  لندن.  في 
مطلع العام 1959 اأي �شفة �شوى اإنها 
نجاة  للمطربة  ال�شغرى  ال�شقيقة 
دخول  لها  ي�شبق  لم  التي  ال�شغيرة، 
ل��ك��ن��ه��ا تمّكنت  ق��ب��ل،  ال��م��در���ش��ة م���ن 
والكتابة  القراءة  اإتقان  من  بمفردها 
والتحّدث بلغَتين اأجنبيَتين، لت�شعها 
العائلة  �شديق  ط��ري��ق  ف��ي  ال�شدفة 
كان  ال���ذي  الخمي�شي  ال��رح��م��ن  عبد 
الإذاع����ي  م�شل�شله  ل��ت��ح��وي��ل  ي�شتعّد 
اإل��ى  ونعيمة«  »ح�شن  اآن���ذاك  ال�شهير 
بركات  على  وا�شتقّر  ال�شينما،  �شا�شة 
ف��وؤاد  محّرم  المطرب  وعلى  مخرجاً 
غ���رام وجه  ف��ي  ليقع  دور ح�شن،  ف��ي 
���ش��ع��اد ح�����ش��ن��ي ال��ط��ف��ول��ي ال���ب���ريء، 
دون  التجربة  بخو�ض  �شعاد  لترّحب 
انتظار للنتائج، لكن التجربة اأ�شفرت 
ع���ن م�����ش��ي��رة ���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة ه���ي الأك��ث��ر 
نجاحاً لنجمة في ال�شينما الم�شرية 

والعربية على الإطاق.
»����ش���ع���اد اأخ������ت ال���ق���م���ر« ه���ك���ذا ت��ق��ول 
ال���ع���ب���ارة، وه���ي ع���ب���ارة غ��ي��ر خ��اط��ئ��ة، 
القمر  اأخ��ت  �شعرية:  دللت  وتحمل 
ورق�شها  بجمالها  ال�����ش��ع��راء  ت�شحر 
الع�شر  كان  ثيابها،  وتبديل  و�شوتها 
وتفاعلت معه  ه��ي عنه  ع��ّب��رت  ال��ذي 
ورم������زت اإل����ي����ه، ك��م��ا رم����ز اإل���ي���ه عبد 
ال���ح���ل���ي���م ح����اف����ظ و�����ش����اح ج��اه��ي��ن 
ويو�شف اإدري�ض و�شاح عبد ال�شبور 
واأح���م���د ب��ه��اء ال���دي���ن وغ���ي���ره���م، هو 
اأجياًل من  الع�شر الذي عاي�شت فيه 
الأفكار  واأه��م  والن�شاء،  ال��رج��ال  اأه��م 
النا�شر  والإن��ج��ازات، فهو ع�شر عبد 
اختلطت منذ  وق���د  ي��ول��ي��و«،  و»ث����ورة 
ه��ذا  ف��ي  ب����ارزة  ب�شخ�شيات  ���ش��غ��ره��ا 

الع�شر: بابا �شارو والخمي�شي وكامل 
واإح�شان  ال�شباعي  ويو�شف  ال�شّناوي 

عبد القدو�ض.
ك�����ان ال���ت���وق���ي���ت ال������ذي ظ���ه���رت ف��ي��ه 
اإكمال  الأهمية في  بالغ  �شعاد ح�شني 
م�����ش��ي��رت��ه��ا، ف��ال��م��ج��ت��م��ع ال��م�����ش��ري 
ب���ت���غ���ّي���رات���ه ال���ع���ا����ش���ف���ة ب����داي����ة ع��ق��د 
ال�شتينيات كان له راأي اآخر في بطات 
اأفامه، لقد كان وقتاً نموذجياً لنادية 
لطفي وزيزي البدراوي وليلى طاهر، 
ج�ّشدت  التي  ح�شني  �شعاد  وبالطبع 
فتاة ال�شتينيات بكل اأنماطها وتقّلباتها 
واأفكارها التحّررية، �شعاد ح�شني التي 
ت�شحرنا، هي �شورة البنت المتفّتحة 
الرجال  اإث��ارة  وال��ق��ادرة على  الدافئة 

وال������ن�������������ش������اء، 
ع���������ق���������ل���������ي���������اً 
وع�����اط�����ف�����ي�����اً 
واإن�����ش��ان��ي��اً في 
الوقت نف�شه. 
تجمع  ���ش��ورة 
الطفولة  بين 
ال�������ب�������ري�������ئ�������ة 
والأن�����������وث�����������ة 
ال�����ط�����اغ�����ي�����ة. 
ب������ق������وام������ه������ا 
ال�������ف�������اح�������ي 
ال�������ر��������ش�������ي�������ق 
وت��ق��اط��ي��ع��ه��ا 

ال��م��ل��ي��ح��ة ف�����وق ج���م���ال���ه���ا الأّخ���������اذ، 
وبعيَنيها الوا�شعَتين وفمها المر�شوم 
اإلى  تت�شّلل  اأن  ا�شتطاعت  كالعنقود، 
ال��ق��ل��وب ب��ك��ل ب�����ش��اط��ة، م��ت��ك��ئ��ًة على 
روح��ه��ا ال��داف��ئ��ة، و���ش��وت��ه��ا الأن��ث��وي 
لها  فتطرب  الأذن  ف��ي  يهم�ض  ال��ذي 
���ش��ت ال�����ش��ن��دري��ا اإح���دى  ط��وي��ًا. ُك��رِّ
ع�شرها،  ف��ي  ال�شينما  ن��ج��م��ات  اأه����ّم 
لما تمّتعت به من اأداء فطري وجمال 
ي�شّق طريقه بب�شاطة اإلى كل من تقع 
يتمّيز  ال��ذي  لغة ج�شدها  على  عيناه 
الفكاك  ي�شتطيع  ل  اأن��ث��وي��ة  ب�شلطة 
المثيرة  تفا�شيلها  ل��ت��ت��ح��ّول  م��ن��ه��ا، 
و�شحكتها ال�شافية اإلى فكرة روحانية 

نن�شى  اأن  ن�����ش��ت��ط��ي��ع  ف���ا  ت���ازُم���ن���ا، 
لحظة ت�شكيل الحدث وتداعياته في 
لم  ل���ذا  ك��اّف��ة.  ال�شينمائية  اأدواره������ا 
كاأف�شل  اختيارها  يتم  اأن  يكن غريباً 
الم�شرية،  ال�شينما  تاريخ  في  ممثلة 
وذل�����ك ع��ن��دم��ا اخ��ت��ي��رت ع�����ش��رة من 
في  فيلم   100 اأف�شل  �شمن  اأفامها 
نهاية  م��ع  الم�شرية  ال�شينما  ت��اري��خ 

القرن الما�شي.
لم تحَظ �شعاد ح�شني باهتمام �شاح 
اأحمد  باهتمام  ب��ل  فح�شب،  جاهين 
فوؤاد نجم اأي�شاً، وهذا �شاأن اآخر. بداأت 
عاقة هذا الأخير ب�شعاد عندما غّنت 
اأغنية »دول مين« العام 1973 )لّحنها 
ك���م���ال ال����ط����وي����ل(، ف��اع��ت��ب��ره��ا ن��ج��م 

الم�شري  الوطن  في  الألما�شة  »حّتة 
والعربي، فّنانة باهرة، ناجحة«.

وق�����ال م��ح��م��د ال���م���اغ���وط م�����ّرة :»ل 
�شعاد  هناك  م�شر.  في  ثقافة  توجد 
من  بالطبع،  �شاعقة  كلمة  ح�شني«. 
ال��م��اغ��وط ال���ذي ط��ال��م��ا اف��ت��خ��ر ب��اأن 
ر�شالة �شغيرة  له  كتبت  �شعاد ح�شني 
ع��ل��ى ورق�����ة، ف��ب��دا ���ش��اع��راً ب��روح��ه��ا، 
ع����ارف����اً ق�����ّوة ���ش��ورت��ه��ا ف���ي ال���واق���ع. 
محّبة  من  الكثير  ح�شني  �شعاد  نالت 
ب�شورتها  يحتفظ  وك���ان  ال��م��اغ��وط، 
في بيته اإلى جانب �شورة جمال عبد 
الثقافة  و»ذّم«  مدحها  ويوم  النا�شر، 
المثقفين  ب��ع�����ض  اأ����ش���اء  ال��م�����ش��ري��ة، 

ف�شّنوا  المجاز،  هذا  فهَم  الم�شريين 
معتبرين  م��ت��اح��ق��ة،  ح��م��ات  عليه 
اأنه يقّلل من قيمة الثقافة الم�شرية 
المراهقة  الح�شناء  عليها  يقّدم  لأنه 
ع��ادة  ف��م��ن  ال��ن�����ش��ر.  ال��وج��ه  �شاحبة 
بع�ض اأقطاب الثقافة الوجوم والنظر 
اإل���ى ك��ل »اأرت��ي�����ش��ت« م��ن دون  بفوقية 
عامات  وم��ن  بح�شورها،  اله��ت��م��ام 
الخ�شبية  وال��ث��ق��اف��ة  الأي��دي��ول��وج��ي��ا 
في  وت�شنيفه  ون��ب��ذه  الجمال  بغ�ُض 
اآراء  لكن  والت�شطيح.  اله�شا�شة  خانة 

ثقافة الوجوم ل تهّمنا كثيراً.
�شعاد ح�شني كانت ل تقراأ ول تكتب، 
وقد  الموهبة  ثقافة  داخلها  في  لكن 
عّلمها الفنان الراحل اإبراهيم �شعفان 
ال���������ق���������راءة 
وال���ك���ت���اب���ة، 
ول����ّق����ن����ت����ه����ا 
اإن��������������ع��������������ام 
����ش���ال���و����ش���ة 
م�����������ب�����������ادئ 
الإل��������ق��������اء. 
�شعاد  ك��ان��ت 
ت�����������ش�����اه�����د 
ن�����ف�����������ش�����ه�����ا 
وت�������ش���ح���ك 
على نف�شها. 
ال���ت���م���ث���ي���ل 
لي�ض حرفة 
ح�شني  ���ش��ع��اد  داخ���ل  ف��ي  �شنعة.  ول 
����ش���يء اأك����ب����ر. ه���ن���اك ف���ن���ان���ون، وه���م 
الغالبية، يتعّلمون القواعد ويجيدون 
ال��ت��ع��ب��ي��ر م���ن خ���ال ت��ل��ك ال��ق��واع��د. 
هو  تمثيلها  ف����اإن  ح�شني  ���ش��ع��اد  اأم����ا 
القاعدة. اإنها هي التي ت�شع القواعد 
كل  ف���اإن  ل��ه��ذا،  الآخ������رون.  ليطّبقها 
ح�شني  �شعاد  بعد  ظهر  ال��ذي  الجيل 
المثل  ه��ي  ح�شني؛  �شعاد  داخ��ل��ه  ف��ي 
الأع���ل���ى وال���ن���م���وذج والأُم���ن���ي���ة. لقد 
كانت ع�شفورة المبدعين من الكّتاب 
والمخرجين  وال��ف��ّن��ان��ي��ن  وال�����ش��ع��راء 
محفوظ:  لنجيب  مّثلت  والممّثلين. 
اأن����ا«،  »اأم���ي���رة ح��ّب��ي   ،»30 »ال���ق���اه���رة 

القّمة«، و»ال��ج��وع«،  »اأه��ل  »ال��ك��رن��ك«، 
وم���ّث���ل���ت لإح�������ش���ان ع���ب���د ال���ق���دو����ض: 
الحرمان«،  »بئر  وال�شيف«،  »البنات 
و»اأي������ن ع��ق��ل��ي«، ول��ت��وف��ي��ق ال��ح��ك��ي��م: 
»ل��ي��ل��ة زف�����اف«، و»ع�����ش��ف��ور ال�����ش��رق«، 
اإ�شافًة  وليو�شف ال�شباعي: »ناديا«... 
اإل����ى ت��م��ث��ي��ل��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن الأف����ام 
الُمقتب�شة من الأدب العالمي، ناهيك 
ب��اأع��م��ال��ه��ا الإذاع���ي���ة، واآخ���ره���ا اإل��ق��اء 
اأ�شعار �شاح جاهين ونثره في اإذاعة 

»بي. بي. �شي« اللندنية.
على الرغم من اأهمية �شخ�شية �شعاد 
ح�شني، اإّل اأنها لم ت�شّكل نقطة اإلهام 
ل��ل��ك��ّت��اب وال���روائ���ي���ي���ن، ع��ل��ى ن��ح��و ما 
مونرو  مارلين  الأميركية  مع  ح�شل 
التقارب  الرغم من  وعلى  غيرها.  اأو 
ب��ي��ن ال��ح�����ش��ن��اء ال��م�����ش��ري��ة وال��ك��ث��ي��ر 
اأن��ه��ا  م��ن ال��روائ��ي��ي��ن وال�����ش��ع��راء، اإّل 
ما  با�شتثناء  روائ��ي��ة  م���ادة  ت�شبح  ل��م 
�شعيد  هاديا  �شنوات  اأرب��ع  قبل  فعلته 
ال�شاقي(،  )دار  »اأرتي�شت«  روايتها  في 
اإث��ارة جدل �شاخب  حيث تمّكنت من 
حول ك�شفها الأ�شباب المحتملة التي 
)ل  ح�شني  �شعاد  مقتل  اإل���ى  اأف�����ش��ت 
انتحارها( بطريقة غام�شة من على 

�شرفة من �شرفات لندن. 
�شعاد ح�شني ُعرفت كممّثلة �شغلت ذوق 
من  طويلة  ع��ق��وداً  ال��ع��رب��ي  المتلّقي 
الزمن، حّتى قال فيها اأحد مخرجي 
ه���ول���ي���وود ب���اأن���ه ل���و ك���ان���ت ���ش��ع��اد في 
الأ�شماء  من  الكثير  لألغت  هوليوود 

الكبيرة ومنها �شوفيا لورين.
»���ش��ع��اد ح�����ش��ن��ي ل���ن ت���ت���ك���ّرر«، ه���ذا ما 
ك��ان ي����رّدده ال��م��خ��رج ال��راح��ل يو�شف 
����ش���اه���ي���ن ل�����دى �����ش����وؤال����ه ع����ن ف��ن��ان��ة 
�شعاد  موهبة  على  الكام  ا�شتثنائية. 
ح�����ش��ن��ي وح�����ش��وره��ا ال��م��م��ّي��ز ت��ك��رار 
عنها،  ُك��ت��ب��ت  ال��ت��ي  ال��م��ق��الت  لآلف 
اإلى  التي تحّولت  ال��م��راأة  ه��ذه  اإن  بل 
اإلى  بالن�شبة  حلماً  ومّثلت  اأ�شطورة، 
ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال���رج���ال، ���ش��ط��ع نجمها 
�شريعاً، و�ُشلِّطت عليها الأ�شواء »حّتى 

اأحرقتها« كما كانت ترّدد هي نف�شها.

مّدي يدِك...
اكم�شي الهواء
اثقبي الوقت
�شعي �شاقاً على اأخرى

وذراعاً على حافة الكنبة
اختاري
اطردي
اأ�شفقي

ي على �شفتك ال�شفلى ع�شّ
األقي نظرة ملعونة

اأطلقي �شحكة نبيذّية
ثم حّلقي ك�شمكة.

�شي بعطرها جّيداً تكمَّ

بخّط يدها
وعقدها الذي �شتتركه

حول عنقك.

اع�شري خ�شرها 
ل ت�شيحي بنظرك عنها

ول����ت����خ����ب����رك ع�����ن ك�����ل و����ش���ف���ات 
الطعام

قيها  التي لن تتذوَّ
بعدها.

ل تغّيري �شيئاً
ل ت�شيفي
ل تحذفي

افعلي كل ما تفعلينه
تماماً كما تفعلينه دائماً

تماماً كما اأتمّناه.

�شّرحي �َشعري
هذا الم�شاء

لن اأنتقد 
رائحة الدخان
على اأ�شابعِك.

غنِّي لي اأغنية جديدة
ل اأعرف كلماتها

فاجئيني بازمتها
مطلعها

ولحنها
اأغنية عن مطر ينهمر خلف زجاج
عن كنبة تت�شع لاأم�شيات الدافئة

عن يد اأ�شفل الظهر
وقبلة تحرق العنق كل الوقت

غنِّي لي اأغنية ل اأخ�شاها
اأغنية لم اأردِّدها بعد

اأغنية باإمكاني غناوؤها
اأغنية ق�شيرة... ل مانع

اأغنية تنتهي قريباً... ل مانع
غنِّي لي اأغنية

اأغنية اأنهيها
اأنا

ب�شحكة.

روال الح�سين

رول الح�شين، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.
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ال�شعر  �شقوط  الع�شرون  القرن  �شهد 
ب��ال��ح��داث��ة.  ع�شابي  لهاج�ض  ���ش��ح��ّي��ًة 
وُيعتبر اإزرا باوند المري�ض رقم �شفر 
لهذا الداء، حيث اأعلَن في العام 1917:  
»ل يوجد �شعٌر جّيد ُيكتب بالطريقة نف�شها التي 
حكَم  ه��ذا  م��ب��دوؤه  �شنة«.  ع�شرين  قبل  بها  ُك��ت��ب 
على ال�شعر، كق�شر اآيل اإلى ال�شقوط، بتجديد ل 
يجد  اأن  جديد  جيل  ك��ّل  على  تحتَّم  حيث  نهائي 
بدءاً  وحداثته،  تجّدده  على  بها  يحافظ  طريقة 
بوليام كارلو�ض وليامز اإلى �شارلز اأول�شن وانتهاًء 

باألي�ض فولتون.
على  فيها  ي�شعب  التي  نف�شها  بالطريقة  لكن، 
التاأّكد من كونه �شمن نخبة القوم،  البيوريتاني 
ي�شعب اأي�شاً على �شاعر القرن الع�شرين الوثوق 
الع�شر،  يتقّبلها  التي  بالطريقة  يكتب  اأن��ه  ف��ي 
طريقة  على  بحداثته  ي��ّل��وح  ال�شاعر  ه��ذا  وب���ات 
ال�شكل حّتى،  م��ج��ال  ف��ي  ال��ج��داري��ة.  الإع���ان���ات 
طالَب  با�شتمرار.  ترتفع  التحديث  رهانات  كانت 
في  لل�شيء،  المبا�شرة  بالمعالجة  م��ث��ًا  ب��اون��د 
ح��ي��ن اأع��ل��ن ول��ي��ام��ز: »ل��ق��د وّل����ى زم���ن المقطع 
اأّم��ا  ال��ت��ف��ع��ي��ل«؛  الخما�شي  الإي��ام��ب��ي  ال��ع��رو���ش��ي 
اأول�شن فقد تطّلع اإلى اإمكانات التنّف�ض الب�شري، 
فولتون  ��د  اأيَّ بينما  َيكتب،  ال��ذي  الإن�شان  تنّف�ض 

الكتابة المتمّردة غير المتناظرة. 
التفكير  ب��داي��ات  ع��ن  البحث  يقودنا 
ال�����ش��ع��ري ال��ح��دي��ث اإل����ى اأف���اط���ون، 
التهام  ال�شعر في قف�ض  الذي ي�شع 
والوجودية.  الأخاقية  الناحية  من 
»ُي��غ��ّذي  ب��اأن��ه  لل�شعر  الأول  ات��ه��ام��ه 
وُي��ح��ي��ي ال���ع���واط���ف ال��ج��ّي��ا���ش��ة«، لم 
لكن  ال�شعر.  لقارئ  ُمفزعاً  الآن  يعد 
ال��ت��ح��ّدي الأك��ب��ر يكمن ف��ي اع��ت��ب��اره 
كما  اأّي   - جوهره  في  ُمختًا  ال�شعر 
ي��ج��ادل ���ش��ق��راط ف��ي »ال��ج��م��ه��وري��ة«:  
الطبيعة«.  اإل��ى  ن�َشِبه  في  ثالثاً  »يقع 
اأفاطون، الأفكاُر فقط  اإلى  بالن�شبة 
ه���ي م���ا ه���و ح��ق��ي��ق��ي، الأف����ك����ار ال��ت��ي 
ي�����ش��ّم��ي��ه��ا ي��ي��ت�����ض: »ال���ظ���ّل ال�����ش��ب��ح��ي 
ل����اأ�����ش����ي����اء«. ف����الأ�����ش����ي����اء ال����م����اّدي����ة 
�شفينة(  �شجرة،  )�شرير،  الملمو�شة 
ُتحاكي بالكاد تلك الحقيقة الفكرية؛ 
وم�����ا ت���ق���وم ب����ه ال���ف���ن���ون م����ن رواي�����ة 

لهذه  اأخ��رى  محاكاة  هو  ور�شم  و�شعر 
ال�����ش��اع��ر على  اأف��اط��ون ق���درة  ال��م��ح��اك��اة. ينفي 
اليونانية  الكلمة  معنى  يوحي  ق��د  )كما  الخلق 
منها  ت  ا�شُتقَّ والتي  الخلق  تعني  التي   »Poesis«
»ال�شاعر  الأح��وال،  اأح�شن  »Poetry«(. وفي  كلمة 
المقلِّدين،  وك��ك��ّل  مقلِّد،  اإّل  ه��و  م��ا  التراجيدي 

يقف على م�شافة بعيدة عن الحقيقة«.
الأف��اط��ون��ي  الح��ت��ق��ار  ه���ذا  م��واج��ه��ة  ن�شتطيع 
لل�شعر بروؤيَتين. تعود الأولى اإلى اأر�شطو، ويمكن 
البراغماتية. ففي كتابه عن  بالروؤية  ن�شّميها  اأن 
عالم  وج���ود  اأر���ش��ط��و  ينفي  »ال�����ش��ع��ري��ة«،  ال�شعر: 
العادي  عالمنا  اأن  على  وي�شّر  فوق ح�ّشي،  فكري 
ال�شعر  اأر���ش��ط��و  يحترم  ال��وح��ي��دة.  الحقيقة  ه��و 
ول  الحقيقة،  هذه  لمحاكاة  راقية  فنّية  كو�شيلة 
ح:  اأّي عار في محاكاة كهذه، لأنه كما يو�شّ يرى 
الب�شرية«.  الطبيعة  اإحدى غرائز  »المحاكاة هي 
وكون المحاكاة ال�شعرية محاكاة اختيارية وغير 
ت�شعى  محاكاة  فهي  والمق�شد،  الهدف  و�شيعة 
�شكًا  و»اإل��ب��ا���ش��ه  الحقيقي  ال��واق��ع  تح�شين  اإل��ى 

ُيظهر جوهره الأ�شيل الأكثر جماًل«.
معرفته  في  ال�شاعَر  كهذه  �شعرية  فل�شفٌة  ل  ُتبجِّ
الإن�����ش��ان��ي��ة،  وال��ح��ي��اة  للعالم  وال���ح���اّدة  ال��دق��ي��ق��ة 

هذه  لإي�شال  كطريقة  الأ�شلوب  ن  ُتثمِّ اأنها  كما 
ال��م��ع��رف��ة. ع��ن��دم��ا ي��ت��ن��اول الأر����ش���ط���ويُّ البحث 
دة و عملية؛  النقدي، �شنقراأ اأحكاماً وتعاريف محدَّ

اأحكاماً طبيعية تت�شم بالمنهجية والنظامية.
والتي  ال�شعرية،  مو�شوع  لتناول  الثانية  الروؤية 
اأ�شبحت الروؤية الأكثر انت�شاراً في بدايات القرن 
وقتنا  حتى  تاأثيراً  الأكثر  وبقيت  الع�شر،  التا�شع 
الناقد  يتفق  الرومن�شية.  ال��روؤي��ة  هي  الحا�شر، 
الرومن�شي مع اأفاطون على وجود عالم �شموّي 
ناق�شاً  انعكا�شاً  ال��م��ادي  عالمنا  يعك�شه  مقّد�ض، 
ال�����ش��ع��ر كفنٍّ  ازدراء  ع��ن  ع��و���ش��اً  ل��ك��ن  وم��خ��ت��ًا. 
ل الرومن�شيون  ُمقلِّد للعالم ال�شفلي المادي، ُيبجِّ
العالم  هذا  اإلى  والولوج  للتقّرب  كو�شيلة  ال�شعَر 
 - الفل�شفة  ولي�ض   - ال�شعر  في�شبح  ال��م��ق��ّد���ض، 
ُتناق�ض  ما  وبقدر  النعيم.  اإلى  ل  المو�شِ المعراج 
ُتناق�ض  فهي  الأفاطونية،  مثيلتها  الروؤية  هذه 
اإبعادها  في  الأر�شطوية  الروؤية  م�شابهة  بدرجة 
ال�شعر عن مجال الفهم العادي والدنيوي للكلمة، 
اإلى �شيء  ليتحّول ال�شعر من مجرد فّن جمالي، 

اأ�شبه بال�شحر.
هذه  ق���ارَب  م��ن  اأّول  �شيدني  فيليب  ال�شير  ك��ان 
دف��اع��ه  ب��ي��ن  ال��ق��وي  ب��رب��ط��ه  الرومن�شية  ال��ف��ك��رة 
اأفاطون  لأفكار  الهّدامة  والقراءات  ال�شعر  عن 

بين  من  �شعرية  الأكثر  ب�»الفيل�شوف  اإّياه  وا�شفاً 
فا�شفة الع�شر«.  

ُيثّمن �شيدني ال�شعر عندما يعتبره بعيداً كل البعد 
عن كونه محاكاة للواقع فقط. فال�شاعر بالن�شبة 
»بل  الطبيعة«،  اإل��ى  ن�َشِبه  في  ثالثاً  »يقع  ل  اإليه 
وككّل  مختلفة«.  طبيعة  اإلى  اإبداعه  بقّوة  يرتقي 
الوزن مجّرد  �شيدني  يعتبر  تِب�َعه،  رومن�شي  ناقد 
رداء لج�شد ال�شعر الروحي: »البيت ال�شعري لي�ض 
مجرّدة،  زخرفة  كونه  يتعّدى  ول  ال�شعر،  ه��دف 
لم  الذين  الكبار  ال�شعراء  من  الكثير  نرى  حيث 

يتعاطوا البيت ال�شعري في حياتهم«.
ا�شتمّرت الكتابات الرومن�شية الكبيرة في بدايات 
ال�شعر  ببيت  بال�شتخفاف  الع�شر  التا�شع  القرن 
على الم�شتوى النظري، مع ا�شتمرارها بممار�شته 
عملّياً. ونرى ُورْدزورث في مقّدمة كتابه »ق�شائد 
غنائية« يتاأ�ّشف على محاولت التمييز الحا�شلة 
يمّيز  ما  على  التركيز  والنثر، عو�ض  ال�شعر  بين 
فال�شعر  العلوم.  اأو  وال��واق��ع  ال�شعر  بين  فل�شفياً 
من هذه الزاوية لي�ض لغة عرو�شية، بل �شكل من 
اأ�شكال الحكمة العلوية، يقول: »ال�شعر هو بداية 
ج��م��ي��ع ال��م��ع��ارف ون��ه��اي��ت��ه��ا - وه���و خ��ال��د كقلب 

الإن�شان«. ُي�شتنتج من روؤية كهذه اأن لقب »�شاعر« 
ل ُيكت�شب بمجّرد كتابة اأبياٍت �شعرية موزونة، بل 
اإذاً كما  بالتحّلي بنعمة روحية. لي�ض من العجب 
غالبية  نجد  »اأن  مذّكراته  في  كولريد  ي�شتذكر 
المعجبين بكتابات ُورْدزورث من الرجال ال�شباب 
بالتاأّمل،  المولعة  والعقول  القوّية  القدرات  ذوي 
درج��ة  اإل���ى  وال���ح���ّدة  بالكثافة  اإع��ج��اب��ه��م  وام���ت���اَز 

الحما�شة الدينية«.
التركيز  ب��وؤرة  لل�شعر  الديني  المفهوم  هذا  ُيزيح 
الق�شيدة، كبنية ذات موا�شفات ا�شطاحية  من 
م���ح���ّددة، اإل����ى ال�����ش��اع��ر ال����ذي ي��ك��ت��ب وي��ع��ّب��ر عن 
مكنونات نف�شه الخارقة، ومن خال هذه الروؤية 
َنَطَق  التي  كتلك  بيانات  نفهم  اأن  ن�شتطيع  فقط 
بغ�ّض  م��ا،  ق�شيدة  ت�شتطيع  »ل  ك��ول��ري��دج:  بها 
ول  �شعراً،  باأكملها  تكون  اأن  طولها،  ع��ن  النظر 
ُي�شمعنا  التي  اأو  كذلك«،  تكون  اأن  عليها  يتوّجب 
�شاأبداأ  يقول:  اأن  اأديب  ي�شتطيع  »ل  �شيلي:  اإّياها 
التاأليف،  يبداأ  فعندما  ���ش��ع��رّي...  م��وؤّل��ف  بكتابة 
ال�شقوط«؛  مرحلة  في  اأ�شبح  قد  الإل��ه��ام  يكون 
ُن��ْخ��ِل�����ض لهدف  ت��ل��ك لإي��م��ي��ر���ش��ون: »ع��ن��دم��ا  اأو 
ال�����ش��اع��ر الأم���ث���ل، ق��د ل ن��ّت��ف��ق ع��ن��دئ��ذ ح��ت��ى مع 
ميلتون وهوميرو�ض«. فال�شعر على ما يبدو عند 
لي�ض  ف��ق��ط؛  ُتكتب  ق�شائد  لي�ض  الرومن�شيين 
بل  وانتهى؛  ال�شاعر  من  ُيماَر�ض  فّناً 
حتى  ال�����ش��ع��ر(  )اأّي  وج����وده  ي�����ش��ع��ب 
ع��ن��د ال�������ش���ع���راء ال���ق���دام���ى ال��ع��ظ��ام. 
اأم�شى ال�شعر عندهم ت�شمية لتجربة 

�شوفية ذاتية غام�شة.
بالطبع، لن ينت�شب الكثير من �شعراء 
ال�شعرية.  ال��ع��ق��ي��دة  ه��ذه  اإل���ى  ال��ي��وم 
ل��ك��ن ي�����ب��ق��ى ت�������ش���ّورن���ا ال���ح���ال���ي عن 
ال�شعر متاأّثراً ب�شكل كبير بالمفاهيم 
ال��روم��ن�����ش��ي��ة. وي��ك��ف��ي ال��ح��داث��ة وم��ا 
فعل  ك��ردود  اأنها جاءت  الحداثة  بعد 
فالحداثة  المفاهيم.  لهذه  جدلّية 
الرمزية  غطاء  )تحت  و�شلت  كانت 
اإلى  وف��ائ��دة(  توا�شعاً  اأكثر  كت�شمية 
ال�شعر الفرن�شي اأّوًل، لكّن الرمزيين 
ب�شاعر  ت��اأّث��روا  اأنف�شهم  الفرن�شيين 
اأم����ي����رك����ي ك���ب���ي���ر ُي���ع���ت���ب���ر م����ن اأك���ث���ر 
اأُ�شيَء فهمهم، ُيدعى  الذين  ال�شعراء 
اإدغار اآلن بو، والذي اعُتبرْت مقالته 
ب�شكل  هة  ُموجَّ قذيفة  التاأليف«  »فل�شفة 

مبا�شر اإلى الرومن�شية واّدعاءاتها الدينية.
بداية  ه��و  »ال�شعر  قبيل  م��ن  م��ق��ولت  ع��ن  بعيداً 
ال�شعر:  عن  بو  يكتب  ونهايتها«،  المعارف  جميع 
خلق  منها  ال��ه��دف  تقنّية،  ع��ن  ع��ب��ارة  »الق�شيدة 
عبر  ن�شمو  اأن��ن��ا  ن�شعر  حين  جمالّية.  اأحا�شي�ض 
كتّيار   - ُن��ث��اُر  اأننا  يحدث  فما  لق�شيدة،  قراءتنا 
المعنى  ه���ذا  غ��ام�����ض.  اإي��ح��ائ��ي  بمعنى   - خ��ف��ي 
العمل  على  ُي�شفي  ال��ذي  هو  بخا�شة،  الإيحائي 
الإيحاء  بين  نخلط  اأن  نحب  غناه...  جّل  الفّني 
ق��دراً  الحقيقة  تتطّلب  ال��واق��ع،  ف��ي  وال��خ��ي��ال... 
من الدّقة والولع والعادّية، وهي �شفات تتناق�ض 
يت�شّكل من  اأك���ّرر،  ال��ذي،  الجمال  ه��ذا  مع  تماماً 

الإثارة اأو ال�شمّو اللذيذ للروح«.
الأخاقية  الهموم  عن  ال�شعرية  المتعة  له  بَف�شْ
وال��م��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي��ة، ُي��ع��ي��د ب��و ت��رك��ي��زن��ا اإل����ى ن�ض 
اآلية  مجّرد  الآن  اأ�شبحت  التي  نف�شها  الق�شيدة 
عبر  َت�ْنقيتها  بعد  النظرة،  هذه  اأم�شْت  ل��اإث��ارة. 
م�����ش��اف��ي ال���رم���زي���ة، ال��ن��ظ��رة ال�����ش��ائ��دة ل�����ش��ع��راء 

اأميركا الحداثيين.
���ع ت���اأث���ي���ر ه����ذا ال���م���ب���داأ ال�������ش���ارم  ن�����ش��ت��ط��ي��ع ت���ت���بُّ
واإليوت  باوند  اأمثال  من  �شعراء  على  والمتزّمت 

اآدم كير�ش
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ُمحّب  على  الفّني  العمل  )»ت��اأث��ي��ر 
الفّن تجربٌة مختلفة نوعّياً عن اأّي 
تجربة اأخرى غير فّنية«(، و�شتيفن 
)»ك���ل���م���ات ال�����ش��اع��ر ه���ي اأ����ش���ي���اء ل 
ي��م��ك��ن ت�������ش���ّور وج����وده����ا م���ن دون 
الحديث  ال��ن��ق��د  وف���ي  ال��ك��ل��م��ات«(. 
والأربعينّيات،  الثاثينّيات  لأع��وام 
عقيدة  اإل��ى  ه��ذه  الفكرة  اخُت�شرت 
اأك��ادي��م��ي��ة، ح��ي��ث ُي��ع��ل��ن اآل���ن تيت: 
»ي��ك��م��ن م��ع��ن��ى ال�����ش��ع��ر ف��ي ت��وّت��ره، 
الموؤّلف  المنتظم  البناء  ه��ذا  ف��ي 
من كّل عملّيات التمديد والتكثيف 
ك��م��ا يقول  اأو  ف��ي��ه«،  ن��ج��ده��ا  ال��ت��ي 
ال�شاب اإيفور وينترز: »ال�شعر لي�ض 
له غاية محّددة، بل هو غاية بحّد 

ذاته«.
الع�شرين  ال��ق��رن  اأوا���ش��ط  ن��ق��د  اإّن 
ه���و، اإل���ى ح���ّد ك��ب��ي��ر، ه��ج��وم وا���ش��ع 
على خا�شية التم�ّشك بال�شكل التي 
ريك�شروث  كينيث  �شّماه  ما  ميَّزت 
ح  ُي�شرِّ حيث  ال��رج��ع��ي«،  ب���ِ»ال��ج��ي��ل 
اأّي  ي��ق��ب��ل  »ل   :1957 ال���ع���ام  ف���ي 
بالفر�شّية  طليعي  اأميركي  �شاعر 
ال��ق�����ش��ي��دة ه���ي غ��اي��ة  اإن  ال��ق��ائ��ل��ة 
ب��ح��ّد ذات���ه���ا، اآل����ة م��ج��ه��ول��ة لإن��ت��اج 
ذلك،  عن  عو�شاً  جمالية«.  تجربة 
ل�شنوات  الموؤّثرون  ال�شعراء  م  ُيقدِّ
مفهوماً  وال�شّتينّيات  الخم�شينّيات 
ج���دي���داً ل��ل��ق�����ش��ي��دة ك�����ش��ج��لٍّ اأم��ي��ن 
يتعّر�ض  المفهوم  ه��ذا  للتجربة. 
لنعطافات مختلفة على يد �شعراء 
عّدة، من فرانك اأوهارا اإلى موريل 
مثل  �شاعر  اإل��ى  بالن�شبة  روِكي�شر. 
���ش��ارل��ز اأول�����ش��ن، ال��ع��ال��م ال��خ��ارج��ي 
م��ا ي��ج��ب ت��دوي��ن��ه وال��ت��ع��ب��ي��ر عنه: 
»ال���م���و����ش���وع���ي���ة ت��ع��ن��ي ال��ت��خ��ّل�����ض 
م�����ن ال�����ت�����دّخ�����ل ال����غ����ن����ائ����ي ل����اأن����ا 
ال���ف���ردّي���ة، م���ن ال�����ذات وروح���ه���ا«؛ 
ليفيرتوف،  ُني�ض  اإلى  بالن�شبة  اأّم��ا 
الجديد  المفهوم  ه��ذا  يعنيه  فما 
»ُت�شكِّل  ال��داخ��ل��ي:  الإح�����ش��ا���ض  ه��و 
الأ�شوات، بتفاعلها مع الوزن، نوعاً 
من المحاكاة ال�شوتّية المتطاولة، 
بل  التجربة،  �شوت  تقّلد  ل  والتي 
التجربة  بنية  لتحاكي  اإح�شا�شها، 

العاطفية«.
يبدو هوؤلء ال�شعراء كالرومن�شيين 
في كرههم للُم�شَطنع، وفي ولئهم 
لاإدراك الذاتي. لكن هذا الت�شابه 
ف���ي ال���واق���ع ت�����ش��اب��ه م���خ���ادع. فهم 
ل ي�����ب��ح��ث��ون ع��ن ال�����ش��م��ّو ب��ق��در ما 
ون�شتطيع  الأ���ش��ال��ة؛  ع��ن  يبحثون 
اأت��ى  ال���ذي  ال�����ش��ع��راء  ج��ي��ل  ت�شمية 
ب��ع��د ال��ح��داث��ة ب���»ج��ي��ل الأ���ش��ال��ة«، 
الرئي�شي  م��ب��دوؤه��م  ي��ع��ت��م��د  ح��ي��ث 
ع��ل��ى ع���دم ق��ي��ام ال�����ش��اع��ر بتحريف 
ال��ف��ّن.  ب��ا���ش��م  ال�شخ�شية  تجربته 
فقط  و�شيلة  بنظرهم،  الق�شيدة، 
ل���م���ط���اب���ق���ة ت���ج���رب���ة ال�����ق�����ارئ م��ع 
التجربة ال�شخ�شية للكاتب. يكتب 
اأخيراً  الق�شيدة  »اأ�شبحت  اأوه��ارا: 
عن  عو�شاً  �شخ�َشين  بين  توا�شًا 

كونها بين �شفحَتين«.
ت��ح��ت ���ش��ع��ار الأ���ش��ال��ة، ق���ام ه���وؤلء 

رف�شهم  ع���ن  ب���الإع���ان  ال�����ش��ع��راء 
ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��وزن وال��ق��اف��ي��ة، وت��ب��ّن��وا 
بتزّمت  ال��وزن  عن  اإيمر�شون  مبداأ 
نف�شه،  اإيمر�شون  ت��زّم��ت  م��ن  اأك��ب��ر 
ك��م��ا ح����ّول����وا »ال���ح���رك���ة ال���وزن���ّي���ة« 
- ك��م��ا اأ���ش��م��ت��ه��ا ل��ي��ف��ي��رت��وف - اإل��ى 
»ال��ت��ع��ب��ي��ر ال��م��ب��ا���ش��ر ع���ن الت��ج��اه 
ن  ُيثمِّ نف�شه،  لل�شبب  الإدراك������ي«. 
ت�شمح  التي  الكاتبة  الآل���ة  اأول�����ش��ن 
التفا�شيل  اأدق  »بت�شجيل  لل�شاعر 
م���ن اأ���ش��غ��ر م��ق��اط��ع ال��ك��ل��م��ة ح��ّت��ى 
اأنانّية  تكمن  هنا  النََّف�ض«.  وقفات 
الأ�شالة، فهي ل تقوم فقط بت�شليم 
الق�شيدة اإلى القارئ، لكنها تدفعه 
اأي�شاً اإلى التقّيد بتعليمات الكاتب، 
تزّمتها،  عن  الأ�شالة  تك�شف  وك��ذا 
وعن عداء كامن للمتعة. اأّما في ما 
المتعة  بالوزن، فهو يمنحنا  يتعّلق 
اللغوية،  البراعات  ككل  المجانّية 
وال��م��ج��ان��ّي��ة ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ُم��خ��ال��ف��ة 

للدّقة.
قد  الأ�شالة  �شعراء  اأن  في  �شك  ل 
اليوم،  عالم  ف��ي  وج��وده��م  ر�ّشخوا 
ع���ل���ى ال�����رغ�����م م�����ن وج�������ود ب��ع�����ض 
الن�����ش��ق��اق��ات ال��ُم��ت��ف��ّرق��ة وال��ت��ي ل 
ت��رق��ى ب���اأي ح��ال م��ن الأح����وال اإل��ى 
ح���ال���ة رف�������ض ����ش���ام���ل���ة. ل���ك���ن م��ن 
اأن �شعر الأ�شالة قد  الوا�شح اأي�شاً 
ي�شتطع  لم  ذريعاً، فهو  ف�شل ف�شًا 
ي�شتطع  لم  كما  عظيم،  �شعر  اإنتاج 
ال��ن��ق��د ال���م���راف���ق ل���ه - خ�����ش��و���ش��اً 
ف��ي ال�����ش��ن��وات ال��ع�����ش��ري��ن الأخ��ي��رة 
هذا  لمواجهة  الكثير  يفعَل  اأن   -
امتاز  نقد  وه��و  للن�ض،  التقدي�ض 
ب�����ش��ك��ل ع����ام ب��ال��ف��ج��اج��ة ال��ف��ك��ري��ة 

والعنف الخطابي.
ف��ي  ال��م�����ش��اه��م��ة  ال���ن���ق���د  اأراد  اإذا 
عليه  يتوّجب  ال�شعر،  ���ش��اأن  اإع���اء 
م���ا بعد  م��ن��ط��ق  م���ن  ُي��خ��لِّ�����ش��ن��ا  اأن 
الرومن�شية الذي �شيطر على �شعر 
القرن الع�شرين، ويدفعنا اإلى تبّني 
منطق اأكثر حكمة واأكثر ذكاء واأكثر 
اإن�����ش��ان��ي��ة: ال��م��ن��ط��ق ال��ب��راغ��م��ات��ي 
كهذا،  منطقاً  باختيارنا  لأر�شطو. 
نحّقق  ك��ي  ال�شعر  اإل���ى  ن��ح��ت��اج  ل��ن 
اإل��ى  ال��ه��رب  اأو  ال�شمّو،  ف��ي  رغبتنا 
في  ف�����ش��ل��ن��ا  اإذا  ال��ج��م��ال��ي��ات  ع��ل��م 
اإل����ى الأ���ش��ال��ة  اأو ال���ه���رب  ال�����ش��م��و، 
ال��م��ع��ادل��ة  ت��ح��ق��ي��ق  ف���ي  ف�����ش��ل��ن��ا  اإذا 
ال��ج��م��ال��ي��ة. ���ش��ن��رى ع��ن��دئ��ذ كيف 
وهَبَنا القرن الع�شرون �شعراء ذوي 
الحظ  حالفنا  واإذا  اإن�شانية،  نظرة 
���ش��ي�����ش��ت��وع��ب ���ش��ع��رن��ا ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل 
والفكرية  الأخ��اق��ي��ة  الم�شامين 
وال��ج��م��ال��ي��ة ل��م��ا ق��ال��ه ه��ورا���ض في 
جّيداً،  »لتكتب  الب�شيطة:  و�شفته 
الحكمة:  في  يكمن  ال�شّر  اأن  اعلْم، 

اإذاً، ادر�ْض لت�شبح حكيماً«.

* مقال مترجم عن مجلة »�شعر« الأميركية، 
الأدب��ي  والناقد  اأميركي  �شاعر  هو  والكاتب 
ن«. لجريدة »النيويورك �شَ

ترجمة: ف. �س

بالطريقة  ُي��ك��ت��ب  ج��ّي��د  ���ش��ع��ٌر  ي��وج��د  »ل 
�شنة«.  ع�شرين  قبل  بها  ُكتب  التي  نف�شها 
الجملة لإزرا باوند )1917(. هذا الهاج�ض 
ال��ذي ع��ّب��ر عنه ب��اون��د ل ب��ّد م��ن اأن��ه لَح��ق معظم 
ال��غ��ري��زّي ع��ن �شوت  ال��ح��داث��ة ف��ي بحثهم  ���ش��ع��راء 
دائماً  يتم�ّشك  القديم  مختلفَين.  �شعرَي�ين  وكتابة 
ب��اأ���ش��واره ال��م��زخ��رف��ة، ي��ري��د م��ّده��ا ح��ول �شعاليك 
التاريخ  مجرى  ي��غ��ّي��رون  ال��ذي��ن  ه���وؤلء  التجديد، 

)الأدبي( في النهاية.
اإنه �شراع الأجيال نف�شه، و�شراع الحقبات. يكت�شف 
ال�شباب اأن اأفكار الرّواد وال�شيوخ واأ�شاليبهم لم تعد 
تفتيتها  فيبدوؤون  الحديث،  العالم  لو�شف  موائمة 
ب��م��ط��ارق ال�����ش��ك ف��ال��رف�����ض. ك���ي ن��ط��رد اأّي ���ش��وء 
تاريخه  على  تحديداً،  ال�شعر  على  هنا  نتكّلم  فهم، 
التي  التحرير،  ومعارك  التغيير  بعوا�شف  المليء 
الما�شي  اأ�شنام  رمي  عن  ال�شرورة  عند  تتواَن  لم 
في  المترجم  مقالنا  ي�شف  وال���ت���راب.  ب��ال��ح��ج��ارة 
التاريخ  ه��ذا  ت��ح��ّولت  بع�ض  ال��م��ج��اورة  ال�شفحة 
تعبيراً  اأكثر  مثاًل  نعر�ض  اأن  يمكن  لكن  الطويل، 
بع�ض  و�شمْت  التي  والتجديد  المعار�شة  روح  عن 
ن�شره  الذي  المقال  عبر  ال�شعرية،  الجدلّيات  هذه 
ال�شاعر الأميركي روبرت باي العام 1963 بعنوان 
يهاجم  الأم��ي��رك��ي«.  ال�شعر  ف��ي  خ��اط��ئ  »منعطف 
الكبار  �شعر  مقاله  ف��ي  اأح��ي��ان��اً(  )وب�شرا�شة  ب��اي 
ماريان  باوند،  اإزرا  اإليوت،  �ض.  ت.  �شبقوه:  الذين 
ل  هو  اأول�شن.  �شارلز  وليامز،  كارلو�ض  وليام  مور، 
الزوابع، بل  الغبار لخلق  اإث��ارة  باب  يفعل ذلك من 
تحتمله  اأن  يمكن  م��ا  اأف�شل  اإل��ى  نقده  ف��ي  يذهب 
في  خاطئاً  ي��راه  لما  وتو�شيح  تفنيد  من  الكلمات 
والتي  �شبقته،  ال��ت��ي  ال�شعرية  وال����روؤى  الأ���ش��ال��ي��ب 
اإل��ى   - ب��راأي��ه   - الأنجلو�شك�شوني  ال�شعر  اأو���ش��ل��ت 

طريق م�شدود.
يهاجم باي في البدء فكرة »المعادل المو�شوعي« 
الداخلي  العالم  ع��ن  تخّلياً  ي��راه��ا  وال��ت��ي  لإل��ي��وت، 
راف�����ش��اً  وال��م��و���ش��وع،  ال�����ش��يء  لم�شلحة  ل��ل�����ش��اع��ر 
َي�ْشخر  الن�ض.  تدّفق  الق�شيدة على ح�شاب  ت�شييء 
ال�شعري  بعدئذ من محاولت باوند تحويل الن�ض 
اإل���ى م�����ش��ت��ودع ل��غ��وي ل��اأف��ك��ار وال��ع��ل��وم، وتحميله 
تّيارات  بذلك  ط��ارداً  الب�شرية،  الحكمة  اإي�شال  وْزر 
الاوعي من ن�ض الق�شيدة. مونرو تاأخذ ن�شيبها 
من التقريع، خ�شو�شاً ميلها اإلى »تحويل ق�شيدتها 
م�شفوفة  لغوية  تحف  لعر�ض  لئ��ق  ���ش��ال��ون  اإل���ى 
باأناقة«. اأّما عن اأول�شن، فينتقد مذهبه الداعي اإلى 
ا�شتبعاد الأنا الغنائية لم�شلحة المو�شوعية وعلى 
ينُج  ل��م  ويليامز،  حتى  ال�شاعر.  �شخ�شية  ح�شاب 
اأفكاَر  »ل  راأى في مقولته:  الذي  من هجوم باي 

هاً  ُموجَّ ��راً،  م��دمِّ �شعرياً  برنامجاً  الأ�شياء«  في  اإّل 
»هذا  الماّدة.  رك��ام  تحت  ال�شاعر  �شخ�شية  لطم�ض 
فيها باي،  بثقٍة يطعن  ويليامز  يقول  ال�شعر«  هو 
لوركا  تماماً، �شوب  اأخ��رى  اإل��ى جهة  يتطّلع  ال��ذي 
�شوت  ن�شو�شهم  في  ي��رى  الذين  ون��ي��رودا  وريلكه 

ال�شعر الداخلي الأ�شمى والأعمق.
روؤية باي ال�شعرية واحدة من عّدة �شيطرت على 
الع�شرين.  ال��ق��رن  ف��ي  ال��ن��ق��دي  ال�شعري  التنظير 
ال��ن��ظ��ر، قابلة  اأف��ك��اره ط��ب��ع��اً، كغيرها م��ن وج��ه��ات 
للنقا�ض وال�شحد والتبّني. فمنذ انقاب الق�شيدة 
منذ  وخ�شو�شاً  العرو�شي،  النظام  على  الحديثة 
ن�شو�شها  ظّلت  وانت�شارها،  النثر  ق�شيدة  ظهور 
)وم���ا ي��ت��ع��ّل��ق ب��ه��ا م��ن ت��ن��ظ��ي��ر( ُت����راوح ب��ي��ن قطَبي 
ال��غ��ن��ائ��ي��ة وال�����ش��ردي��ة، ب��ي��ن ال��داخ��ل��ي وال��خ��ارج��ي، 
ولي�شت غاية هذه المقالة الآن الدخول في متاهات 

النظرية والأ�شلوب. 
الإعجاب )والتاأّمل( في مقالة باي  اإلى  ما يدعو 
ه���و ط��ع��ن��ه ال��ن��ق��دي لأف���ك���ار م���ن اُع���ت���ب���روا ح��ك��م��اء 
الرف�ض والع�شيان  الحديث، ورميه حجارة  ال�شعر 
رغبًة  لي�ض  �شبقته،  ال��ت��ي  الأج��ي��ال  »اأ���ش��ن��ام«  على 
)ا�شتعرا�شية( منه في التحطيم فقط، بل من اأجل 
طرح روؤى �شعرية جديدة وفتح المجال اأمام كتابات 

مختلفة غير مكرورة. 
***

حكمة الأفكار تهترئ مع الزمن، واأفكار من اعُتبروا 
نا�شجين ُتم�شي خاطئة في غير زمنها. هذا ينطبق 
والأ���ش��ل��وب.  والطريقة  الكتابة  على  خا�ض  ب�شكل 
الخاطر  اأّول  في  العربي  وال�شعر  الكام  اأقول هذا 
ل  ال��ع��رب  �شعرائنا  ك��ب��ار  ع��ل��ى  فكامنا  وال��ق�����ش��د، 
المكرور  الإع��ج��اب  على  مقت�شراً  ي��ك��ون  اأن  يمكن 
وال���م���دح ال��ن��ق��دي ال��ُم�����ش��ت��ه��لَ��ك، م��ن دون م��راج��ع��ة 
لأف��ك��اره��م ال��ت��ي ب���داأ يغطيها ال��غ��ب��ار. ه��ل م��ا زال��ت 
وفكرّية  يو�شف،  و�شعدي  دروي�����ض  محمود  غنائية 
اأدون��ي�����ض، ول��غ��ة اأن�����ش��ي ال��ح��اج و���ش��وق��ي اأب���ي �شقرا 
عربية  ل�شعرية  م��وائ��م��ة  اأدوات  ال��م��اغ��وط  وذات��ي��ة 
كهذا  قبوٌل مبهور  اليوم؟  عالم  تعي�ض في  حديثة، 
اأحداً، فال�شعر ي�شعف  من الأجيال ال�شابة ل ينفع 
م���ع ب��ه��وت ال��ن��ق��د وخ��ن��وع��ه، وال��ق��ن��اع��ة ال��را���ش��خ��ة 
باي  اأطلَقها  ت�شمية  هنا  اأ�شتعير  للركود.  مقّدمة 
الحرب  بعد  لما  الأميركيين  ال�شعراء  جيل  على 
بقي  ال��ذي  الجيل  الهي�شتيري«.  »الجيل   :)1947(
ي�����ب��ح��ث، م��ن م��ك��ان��ه ف��ي ظ���ّل ال��ك��ب��ار، ع��ن ق��ن��اع��ات 
محّددة.  وجهة  دون  من  متخّبطاً  جديدة،  �شعرية 
اإلى حين، والتخّبط لم يدم عندهم،  لكن ذاك كان 
ولن يدوم عندنا، فلكّل معطف م�شجبه في النهاية 

داخل متحف التاريخ.

فادي �سعد
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مّر ال�شعر الإيراني، كغيره 
الأوروب��ي،  ال�شعر غير  من 
ب��م��رح��ل��ة اّت��ج��ه ف��ي��ه��ا نحو 
فهو  ال��م��وروث،  هوّية  من  التخّل�ض 
حالياً يعتمد نمطاً يوازي به ق�شيدة 
تلك  اأو  العالم،  في  الموجودة  النثر 
ال��ت��ي ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا اأغ���ل���ب ال�����ش��ع��راء 
في  ال�شعر  هذا  على  وُيطلق  العرب. 
)ُت��ق��راأ  �شبيد«  »�شعر  ت�شمية  اإي����ران 
الباء: P(. وي�شّميه الناقد الأكاديمي 
�شرو�ض �شمي�شا ب�»�شعر موج«، وُيدافع 
عن هذه الت�شمية - مع العلم اأنه من 
ال�شعر -  النوع من  النّقاد لهذا  اأ�شّد 
مّرة  اأكثر من  في  ال�شعراء  دعا  وقد 
اإلى التم�ّشك بقواعد ال�شعر الموروث 
مع محاولة التطوير، كما فهمنا من 
كتابه »�شبك �شنا�شي �شعر«. وترجمة 
»ال�شعر  هي:  الحرفية  �شبيد«  »�شعر 
الأبي�ض«. ويمكننا با ترّدد اأن نطلق 
ق�شيدة  ت�شمية:  �شبيد«  »�شعر  على 
تتمّتع  لأنها  وذل��ك  الإيرانية،  النثر 
من  تماماً  النثر  ق�شيدة  بخ�شائ�ض 
تاريخ  ويعود  وال�شورة.  المادة  حيث 
ه����ذا ال�����ش��ع��ر ب��ال��ت��ح��دي��د اإل�����ى تلك 
ال�شعراء  فيها  انطلق  ال��ت��ي  ال��ف��ت��رة 
�شعراء  من  ثّلة  يتابعون  الإيرانيون 
ح���رك���ة الإب�������داع ف���ي ال��ع��ال��م اأم���ث���ال 
على  اعتمد  حيث  بير�ض،  جون  �شان 
الباغة  وع��ن��ا���ش��ر  ال��ل��غ��ة  مو�شيقى 
النّقاد  بع�ض  وي���رى  الأ���ش��ل��وب��ي��ة.  اأو 
الإيرانيين اأن هذا ال�شعر انطلق في 
بوا�شطة   - واح���دة  دف��ع��ة   - ال�شاحة 
جهود ال�شاعر الراحل اأحمد �شاملو، 
م في هذا  اأن ثّمة ماحظات ُتقدَّ اإّل 
الجانب، على اأن هناك خطاأ بّيناً قد 
ح�شل في اإطاق الت�شمية على هذا 
اأحمد �شاملو قراأ  ال�شعر؛ وذلك لأن 
وهذا   ،»Blank Versre« من  نماذج 
عن�شَري  من  خالياً  يكون  ل  ال�شعر 
ويعتمد على  تماماً،  والقافية  الوزن 
في  كما   - كاأ�شا�ض  التفعيلة  عن�شر 
بداية حركة ال�شعر الحّر اأو الم�شمى 
ال�شاعر  يلتزم  ل  لكن   - بالتفعيلّي 
ال��ق��اف��ي��ة ف��ي الأع����ّم الأغ���ل���ب؛ بينما 
بها  قفز  نثرية  ق�شائد  ق��ّدم  �شاملو 
وزن...  ول  ق��اف��ي��ة  ل  ح��ي��ث  ك��ث��ي��راً 
و�شارت على وتيرة تلك التي ُت�شّمى 
في اأميركا »Free Verse« وفي فرن�شا 
المنطلق  هذا  ومن   ،»Verse libre«
اأو  ق�شد  دون  ق��ف��زًة  �شاملو  اأح����دث 
ولّما  فهمه.  ما  خارج  اأبعدته  تنظير 
ك����ان ه����ذا ال�����ش��ع��ر غ��ي��ر م��ع��ه��ود في 
ماً  مقدِّ ال�شعَرين،  بين  خلَط  ذهنه، 
ال��وزن  من  الخالي  ال�شعري  اإنتاجه 
قا�شداً  �شبيد«  »�شعر  با�شم  والقافية 
طليق  اأن���ه  ظ��اّن��اً   ،»Blank Versre«
���ش��رط، وه���و ف��ي الحقيقة  م��ن ك��ل 
اأو   »Verse libre« م�شار  على  ي�شير 
هذا  ف��ي  وق��ع  وَم���ن   .»Free Verse«
هذا  م��ن  نف�شه.  �شاملو  ه��و  الخلط 
ال��م��ن��ط��ل��ق وج���د ال��ن��ّق��اد األ ع��اق��ة 
ثمة  واأن  وال��م�����ش��ّم��ى،  ال����ش���م  ب��ي��ن 
خطراً على ال�شعر الإيراني حيث اأن 
نوَعين  بين  حينها  يمّيز  لم  ال�شاعر 

لنقد  �شبباً  ذل��ك  و�شار  ال�شعر.  من 
قبوله  يمكن  �شحيح  وه��ذا  �شاملو. 
�شعر  اأول  هو   »Blank Versre« لأن 
اّط���ل���ع ع��ل��ي��ه ال�����ش��ع��راء الإي���ران���ي���ون 
وم��ن��ه��م ���ش��ام��ل��و. وخ��ا���ش��ة ال��ق��ول: 
 »Free Verse« لو كان �شاملو يق�شد
ف��ل��م ي��ك��ن ل��ُي�����ش��ّم��ي ال�����ش��ع��ر ب���»���ش��ع��ر 
���ش��ب��ي��د«، وك���ل م��ا ه��ن��ال��ك اأن���ه اأخ��ط��اأ 
لنفتر�ض  لكن  الت�شمية.  و�شع  ف��ي 
اأن����ه ع��ل��م و����ش���ّم���ى... م��ا ال��م��ان��ع من 
�شمي�شا  �شرو�ض  ت�شمية  وه��ل  ذل��ك؟ 
)»�شعر موج«( جاءت ُمطابقة لا�شم 

الأوروبي؟ كام با جدوى.
في  يعتر�شنا  اأي�شاً  اإ�شكال  �شبه  ثّمة 
تثبيت هذا الوجه من الكام، ي�شرده 
البع�ض. حيث يرون اأن �شاملو لي�ض 
الإيرانية  النثر  لق�شيدة  الرائد  هو 
بكام  يذّكرنا  وه��ذا  عنه،  يقال  كما 
المائكة  ن���ازك  ال��راح��ل��ة  لل�شاعرة 
م��ي��اد  ق���ب���ل  م����ا  ت��ع��ت��ب��ر  ك����ان����ت  اإذ 
اإره��ا���ش��ات  م��ج��ّرد  التفعيلّي  ال�شعر 
بع�ض  ب��ذل��ك  وتعني  اإب��داع��اً،  ولي�ض 
ال���م���ح���اولت ال��ت��ي ج���رت ف���ي ع�شر 
�شعراء  اأب���دع فيه  ال���ذي  الن��ح��ط��اط 

)�شعر  الح�ويزة 
ال��������ب��������ن��������د(، 
وخ�������ش���و����ش���اً 
ال���������������ش�������اع�������ر 

ال����������ع����������راق����������ي 
ال������ح�������������وي������زي 

الأ���������������������ش��������������������ل 
اب�����������ن م����ع����ت���������وق 

ال���ح�������وي���زي. ه��ذا 
ال���������ش����ع����ر ان���ط���ل���ق 

م��ن ال��ح�����وي��زة اإل��ى 
ال���ع���راق وال��ب��ح��ري��ن 

وال�����ح�����ج�����از... ف��ه��ن��ا 
ن���ج���د ال�������ش���ج���ال ف��ي 

ان��ت�����ش��اب الإب��������داع هو 
ن���ف�������ش���ه ال��������ذي ي���وج���د 

ف���ي ال���ح���دي���ث ع���ن م��ن��ط��ل��ق ال�����ش��ع��ر 
التفعيلي الذي تجاوزناه، بكثير من 
وفي  النثر.  ق�شيدة  اإل��ى  الخطوات، 
كدكني:  �شفيعي  محمد  ي��ق��ول  ه��ذا 
المنطلق  ه��و  �شاملو  �شعر  ُي��ع��ّد  »ل 
قبله  واإّن��م��ا  الجانب،  ه��ذا  في  الأول 
هو  ل  تو�شّ حتى  ُبذلت  كثيرة  جهود 
��ل اإل���ي���ه«. وه��ن��ا يمكن  اإل���ى م��ا ت��و���شّ
اأن ن����ّرد - م��ن ح��ي��ث وج���ه ا���ش��ت��راك 
لدى  والفنون  الآداب  في  المو�شوع 
غير  ال���راأي  ه��ذا  اأن  على   - ال�شعوب 
���ش��اد م��ن ت�شّور  ���ش��ائ��ب؛ وذل���ك لما 
ف��ي الأذه����ان ح��ول مفهوم الإب����داع. 
بكل   - الإب���داع  اأن  يت�شّور  فالبع�ض 
العدم،  ياأتي من  اأن  يجب   - اأنماطه 
فر�ض  على  لكن  فل�شفياً.  ُيقال  كما 
قبُل، فهذا ل  كانت  اأن هناك جهوداً 
يخد�ض  اأن  يمكنه  كثيراً  �شيئاً  يعني 
ب�شورة الإب��داع الذي لم يكن �شائداً 

بالأم�ض.
ت��ح��ت��ّل ت��ج��رب��ة اأح���م���د ���ش��ام��ل��و في 
المرتبة  الإي���ران���ي���ة  ال��ن��ث��ر  ق�����ش��ي��دة 
الثانية في ال�شعر الإيراني الحديث 
ح��اول��ن��ا  اإذا  )ل���ك���ن  ع���ام���ة  ب�������ش���ورة 

ماحظتها من حيث الطول الأفقي 
ل����اإب����داع، ف���ا ���ش��ك اأن���ه���ا ال��ت��ج��رب��ة 
التجربة  اأم���ا  ن��وع��ه��ا(.  الأول����ى م��ن 
ال�شعر  مثلها  يعهد  لم  التي  الأول��ى 
الإي���ران���ي ف��ق��د ك��ان��ت ل��رائ��د ال�شعر 
ال��ت��ف��ع��ي��ل��ي ن��ي��م��ا ُي��و���ش��ي��ج، ال�����ش��اع��ر 
العرو�شية  الأوزان  على  خ��رج  ال��ذي 
اإن�شاد ال�شعر، واعتمد  التقليدية في 
في �شعره على الوزن الحّر اأو الطليق 
المقّيد  الوزن  تاركاً   ،»Free Verse«
وراءه،  وال��رب��اع��ي  ال�شدا�شي  ب�شمة 
الفيل�شوف،  ال��خ��ّي��ام  ب�شعر  ليلتحق 
وال��ك��ن��ج��ي ال��ح��ك��ي��م، واأب������ي ال��خ��ي��ر 
ال�����ش��وف��ي، وال�����ش��ع��دي ال�����ش��ي��رازي... 
وقد ُعرف �شعر نيما ُيو�شيج بعده ب�: 

»�شعر نيمائي«. 
ب��ع��د رح��ي��ل ُي��و���ش��ي��ج خ��ل��ت ال�����ش��اح��ة 
ال�����ش��ع��راء،  م��ن  اآخ���ر  ج��ي��ل  ليدخلها 
�شاملو - وقد  اإلى  الدور  ولّما و�شل 
حاول   - ال�شاعر  ه��ذا  تجربة  عاي�ض 
اأن ي�شيف اإليها من تجارب ال�شعراء 
بعدما  والأوروب���ي���ي���ن،  الأم��ي��رك��ي��ي��ن 
َب�������َش���ط ال�����ش��ع��ر ال��ن��ي��م��ائ��ي م��ظ��ّل��ت��ه 
ل���ف���ت���رة ط���وي���ل���ة ت��ق��رب 
على  عاماً  اأربعين  من 
م����خ����ّي����ل����ة ال���������ش����ع����راء 

الإيرانيين عموماً. 
���ش��ام��ل��و  اأراد  ل���ق���د 
ال�����ش��ع��ر  ي��ج��ع��ل  اأن 
طليقاً من كل قيد 
ح��ت��ى   - م���������وروث 
التفعيلة - �شاعياً 
من  تقريبه  اإل���ى 
العالمي  ال�شعر 
الحديث، هادفاً 
من ذلك اأي�شاً 
اإل��������ى اإك����م����ال 
م���������������ش�������ي�������رة 
الإب����������������������������داع 
هذا  وم��ن  يو�شيج؛  نيما  بداأها  التي 
»�شعرنا  ق��ائ��ًا:  يحدثنا  المنطلق 
)الإي����ران����ي( َم���دي���ن ل�����ش��ع��راء ف��ت��رة 
من  ال�شتينيات  ح��ت��ى  الأرب��ع��ي��ن��ي��ات 
����ش���ع���راء ال���ع���ال���م - وك����ذل����ك ل��غ��ات 
اإيلوار  ب��ول  منهم:   - اأي�شاً  ال�شعوب 
ول���ورك���ا وروب���ي���ر د���ش��ن��و���ض ون���ي���رودا 
و�شنغور ومي�شو... فهوؤلء هم الذين 
هذا  وم�شتويات  خبايا  على  اأطلعونا 
القافية  �شياج  من  واأراح��ون��ا  ال�شعر، 
وال�����وزن وق���ال���ب ال�����ش��ع��ر ال��ع��م��ودي، 
الحقيقة  ف��ي  يو�شيج  نيما  وتجربة 
- واإن كان هو الرائد الأول في هذا 
النطاق - لم تعُد مرحلة الختاج، 
اإل اأن نداءاته المتتالية اأيقظتنا من 

النوم العميق...«. 
النيمائي  الإب������داع  ه���ذا  ���ش��وء  وف���ي 
الجديد، انطلق �شاملو وا�شعاً �شعره 
مجموعته  في  نف�شها  التجربة  على 
ال�����ش��ع��ري��ة »ه������واي ت������ازه« )ال���ه���واء 
من  القدر  بهذا  يكتِف  ول��م  النقي(. 
الإبداع، واإنما بداأ يقراأ لكبار �شعراء 
مكّر�شاً   - لغاتهم  بمختلف   - العالم 
وق��ت��ه ل���ق���راءة ال��م��ج��ات ال�����ش��ع��ري��ة 
تعّرف  وق��د  فرن�شا،  في  ت�شدر  التي 

اإل������ى ل����ورك����ا وب���ي���ر����ض، و�����ش����ّرح ه��و 
ن��ف�����ش��ه اأن م��ن��ط��ل��ق ���ش��ع��ره ال��ح��دي��ث 
ال���دوؤوب���ة لإن��ت��اج  اإل���ى متابعته  ي��ع��ود 
اإيلوار: »كدُت  ال�شاعر الفرن�شي بول 
معاي�شتي  ف��ي  ب��ال��ت��زّم��ت  اأ����ش���اب  اأن 
وج��دت  وف��ج��اأة  النيموية،  للتجربة 
بول اإيلوار، وعبره ا�شتك�شفت �شميم 

ال�شعر الأ�شيل«. 
ل��ق��د ح�����اول ���ش��ام��ل��و ال��ت��خ��ّل�����ض من 
ال�����ش��ع��ر ال���م���وروث وال��ن��ي��م��ائ��ي دفعة 
واح��������دة؛ ول����ذل����ك و�����ش����َف ال��ب��ح��ور 
ل  »اأن��ا  الل�شان«:  »قلقلة  ب�:  المورثة 
اأعتقد اإطاقاً بوجود الوزن كعن�شر 
ذاتي في �شميم ال�شعر، بل اأعتقد اأن 
الوزن يت�شّبب بكثير من الركاكة في 
خيال ال�شاعر؛ لأنه ي�شمح لمجموعة 
م���ن ال���م���ف���ردات ب���ال���دخ���ول، ُم��غ��ل��ق��اً 
ال��ب��اب ف��ي وج���ه اأخ����رى، وق���د تكون 
ُي�شمح لها  ل��م  ال��ت��ي  ال��م��ف��ردات  ه��ذا 
المغّيب  الإب��داع  بالدخول جزءاً من 
في ن�ض ال�شاعر. ومجمل القول: اأنا 
اأرى الوزن يقّل�ض من خيال ال�شاعر، 
ويكّون انحرافاً في الم�شي الطبيعي 

اإلى ال�شعر«. 
يواجه ال�شعر الإيراني اليوم ب�شورة 
الت�شابه بين  اأزمة �شببها �شّدة  عامة 
ال��ك��ام الع��ت��ي��ادي وب��ي��ن م��ا ُيطلق 
ما  الإي��ران��ي��ة«،  النثر  »ق�شيدة  عليه 
بتعيين  ي��ن��ادوا  اأن  اإل���ى  ال��ن��ّق��اد  دف���ع 
والنثر  ال�شعر  ب��ي��ن  وا���ش��ح��ة  ح���دود 
نمَطين  ع��ل��ى  ال���ش��م  تعميم  خ�شية 
الأدب���ي، فهم  الإن��ت��اج  م��ن  مختلَفين 
اأن هذا ال�شعر فتح الباب على  يرون 
م�����ش��راَع��ي��ه ل���دخ���ول ك���ّم ه��ائ��ل من 
م�شّمى:  ت��ح��ت  ال��ن��ث��ري��ة  ال��ن�����ش��و���ض 
يقّدمون  هم  ولذلك  النثر؛  ق�شيدة 
���ش��ع��ر اأح��م��د ���ش��ام��ل��و ك���اأب���رز تجربة 
لق�شيدة النثر من بين بقية ال�شعراء 
الفترة، منادين  الإيرانيين في هذه 
ب��اّت��ب��اع��ه��ا وال�����ش��ي��ر ع��ل��ى ال��خ��ط��وات 
كّله  التي خطاها �شاحُبها. مع ذلك 
فاإن التجربة التي يقّدمها �شاملو ل 
تخلو من اإخفاق، فلي�ض كل ما قّدمه 
من  ثّمة  واإنما  �شعراً،  اعتباره  يمكن 
�شعره ما يمكن عّده في �شياق الن�ض 
النثري. ويظهر ذلك في مجموعاته 
ال�شعرية التي قّدمها قبل مجموعة 
ن�شو�ض  وبع�ض   - ال��ن��ق��ي«  »ال��ه��واء 
تلك  ومثل   - اأي�شاً  المجموعة  هذه 
م��ج��م��وع��ة »ح��دي��ق��ة ال����م����راآة«. واأم���ا 
هاتين  ب��ع��د  ق��ّدم��ه��ا  ال��ت��ي  ن�شو�شه 
هويتها  اأف����رزت  فقد  المجموعَتين 
الخا�شة ك�شعر متمّيز حديث يحمل 

�شمات ق�شيدة النثر. 
وا�شعاً  ف�شاًء  ت�شنع  �شاملو  تجربة 
ل��ل�����ش��ع��ر الإي�����ران�����ي ك���ي ي����رى ع��ب��ره 
اإن����ت����اج ال�����ش��ع��ر ال��ع��ال��م��ي ال��م��وج��ود 
ع��ل��ى ه��ذا ال��ن��م��ط، ك��م��ا اأن��ه��ا تجربة 
الإي��ران��ي��ة.  ال��ن��ث��ر  لق�شيدة  نا�شعة 
و���ش��ام��ل��و ب��ك��ل ت��اأك��ي��د ���ش��اع��ر ق��دي��ر 
يمكن اعتباره رائد ق�شيدة النثر في 
الحق،  منطلق  من  الإي��ران��ي  ال�شعر 
كما ُيقال عن �شائر ال��رّواد على هذا 

ال�شعيد.

كمال �سلمان
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ل���م اأع�����د م��ت��ي��ّق��ن��اً 
مما راأيت،

�شككُت طويًا في 
براعة النوم،

�شككُت في الليل، 
اأن�������ه�������ُر ال�����ح�����ل�����َم ب����ي����َدي����ن 

عاريَتين 
ٌخ   فزعي ملطَّ

بدٍم لزٍج وحاّر.

اعتزلُت النا�َض
ولزمُت الجبَل العالي. 

هناك �شققُت ال�شدَر
هناك في البّريِة 

ب�شرخٍة  مخالُبه  اندفعْت 
�شارية 

ومن حجر اإلى حجر وثَب 
بخّفة الوعل 

وترّب�ض النمر،
دُت ظهره  م�شَّ

المكِر  ����ش���رارُة   ف��ان��ق��دح��ْت 
في فرائه

�َشْت براثنه،  تقوَّ
وتفتَّقْت اأنيابه الم�شقولة،

ومن القمر ارتفَع ب�شُرُه 
ثاقباً الليل.

عدُت اإلى البيِت
يمكُث فيَّ النهاُر

ب نزول الَعَتَمة. ويترقَّ
اأ�شتيقظ كّل ليلة

على زئير راب�ض يتاأّهب
اأ�شتيقظ

على عيَنين تقدحان �شهوًة 
حمراء.

لم اأكن متيّقناً مما اأريد
حاولت مراراً

ريثما ياألف وياأن�ض. 
طويلة  ليلّية  طرقاً  �شلكت 

ومعزولة
رفعُت �شوَت غناء �شاخب

ليروِّ�ض عواءه
اأجري في رمل 

واأ�شّق الجيَب عّله يبترد.

اأع�شُف �شكيمته بالأثقال
والجوع.

َغ  اأط��������وي ث���ي���اب���ي، ل���ي���ت���م���رَّ
الهجين في عريه.   

اأقدامه بين  حافية تغو�ض 

الأ�شواك والأحجار
تتفطر الأظافر 

رّبما الحافر يوقظ غريزة 
الندم.

ك����ّل ل��ي��ل��ة اأح��م��ل��ه ق��ب��ل اأن 
ينفلت

واأطلق عواءه في الخاء.

يتفّتح الوح�ض في �شدري

كطفل مدّلل  اأ�شابه الربو
واختنَق

داري����������ت الأه�����������ل، غ���اف���ل���ت 
الجيران

وكّلما ا�شتّدت اأزمته
اأطلقته في البّرية 

ينه�ض في الليل
حتى يكتنز القمر 

متورِّماً واأزرق.

ف������ي ال����ف����ج����ر ي�����ع�����ود م��ن 
القن�ض

م��ب��ت��ه��ج��اً وال�����دم ي�����ش��رُّ من 
ثناياه

ويلوذ بقف�شي،
اأم�شغ نفخات الفولتارين
ليدخل في خدر الكوا�شر 

ي�شقط في نوم ال�شحى
وفي الحذر اأتنّف�ض.

كّل نهار اأ�شحو 
وب���خ���ّف���ة اأ����ش���ح���ب ج�����ش��دي 
ال����م����ن����ه����ك م������ن ف����را�����ش����ه، 
اأك�شط الدم قبل  اأغت�شل... 
الإفطار  اأعّد  الأعين،  بزوغ 
م�����ن غ���ي���ر ل����ح����م، اأت�����رّف�����ق 
الخبز...  اأ�شمر  بالقهوة... 
زج��اج��ة،  ف��ي  الع�شل  اأ���ش��ع 
واأزّي��������ن م���زه���ري���ة ب��ي�����ش��اء 
بعد  اأن��ي��اب.  ب��ا  بابت�شامة 
اأن يطمئن البيت، وتنطفئ 
من  الحّريفة  الليل  رائحة 
بطماأنينة  اأت�����ش��ّل��ل  ه��وائ��ه، 
ال����غ����در، اأح�������ش���ي ف��رائ�����ض 
ال����ب����ارح����ة، واأدف���������ن ج��ث��ث��اً 
الم�شابين  اأوا�شي  ممّزقة، 
واأح�شي  الجرحى،  واأعالج 
ال����ط����رائ����د واأ�������ش������ّم  م��ك��ان 
����ش���ي���ده���ا ال����م����ع����ت����اد ق��ب��ل 

جهامة الليل.

اأحمد المل

مثلما الهنود
ال�شبه  ق��وّي��ة  وج��وه��اً  تر�شم 

ب�شفاف الأنهار
و اأج�شاداً منت�شبًة كتماثيل المعابد

كالأح�شنة المرتجفة في المياه
وهي تئّن ب�شمت

تر�شم ملوكاًعلى الخيول
وهم يخو�شون حروب طروادة

تحت �شوء كوكب زحل
ون�شاًء �شعيفات اأمام المراآة

واأ�شماكاً ابتلعت الطعم اأ�شفل القوارب

تر�شم الرياح
وه����ي ت��ج��ت��از ���ش��ل�����ش��ل��ة ال���ج���ب���ال ق��رب 

المحيط
ال�شربات الج�شيمة

والجباه الملطخة بالطين
ممتلكات الفجر

التي ت�شرب اأبواب الإمبراطوريات
القرابين والنحناء الموؤثر لاأرداف

التي تتظاهر بالبراءة
بينما المكان المقّد�ض هناك

يحر�شها  ول  ال��رغ��ب��ة  م��وط��ن  ح��ي��ث 
اأحد

���ش��ع��ٌب ل  ال��ه��ن��ود  مثلما 
يعرف الكذب
كان ج�شدك

معجم البلدان

ل ي����زال ك���ّل ���ش��يء على 
حاله

قّوة الظماأ
وال������ت������م������اع������ة ال����ظ����ه����ر 

والبرودة
يطير  التي  والحجرات 
م���ن���ه���ا ال����خ����ّف����ا�����ض ف��ي 

الظام
وال������ح������ري������ر الأ��������ش�������ود 

المرمي على الكتفين

الحب وحده لم يعد يكفي
ال��ح��م��ا���ش��ة على  ال���ف���ائ���ق  ال���ع���ن���اق  ول 

الع�شب

ال����م����ه����اج����رون ُي���ط���ل���ق���ون ����ش���رخ���ات 
الجرحى اأول الفجر

�شاحذين الدقائق وال�شاعات
تحت �شجرات الدلب

وب������اد ����ش���ّري���ة ب��اأك��م��ل��ه��ا ت��ن�����ش��ج ف��ي 
المخّيلة

دون معونة القوامي�ض

�شُيلقون نظرة وداع
على الج�شد المطرود من الجّنة

يتعّرق تحت درب التبانة
ووراء ظهره

ين فاأ�ض ذو حدَّ

المهاجرون

عناقيد الح�شارة ن�شف الجاّفة
يفرمون اأ�شابعهم في المهن ال�شعبة

اأو ي�شقطون عن الرافعات
بينما وجوههم تهزل عند الغروب

وه�������م ي����ح����م����ل����ون م���ع���ه���م الأط������ب������اق 
نة الم�شخَّ

اإلى ال�شرير

لن يلم�ض اأكتافهم اأحٌد ما
حين عين اهلل المغم�شة

م��ث��ل اأي���ق���ون���ة م��ت��ق��ن��ة ال�����ش��ن��ع تحمي 
م�شقط راأ�شهم

الذي يرفعونه بحذر
وهم يمدحون رائحته الخالدة

وموتاه
ورياح جهاته الأربع

العودة اإلى �سورياذة

ٍع �شام عليك �شام مودِّ
ب��ق��دَم��ي��ن  اإل����ي����ك  ي����رج����ع  اأن  ي����رج����و 

حافيَتين
وقلب طفل يميل على حجارتك

ال����ت����ي ي���ت���ن���ّف�������ض ت���ح���ت���ه���ا اأن�����ب�����ي�����اوؤك 

المقتولين
دون اأن يمّد اهلل يده لم�شاعدتهم

العهد  م��ن  ال��ذي  جبلك  اإل��ى  يلتجىء 
القديم

كي تحميه من الأذى

اأ����ش���ج���ارك اك��ت�����ش��ت ب��ال��ل��ح��م وال��خ��ب��ز 
الأبي�ض

ورائحة الآباط المتعّرقة
ولأنني ل�شت بحاجة اإلى الذهب

اإنما اإلى بحر مّيت
وباب من اأبوابك كي اأرك�ض باّتجاهك

متعباً ومترّدداً وحزيناً
 

اأمام النار واآلهة الأولمب
اأخاف اأن األم�ض طيورك

واأنا اأقف على حاّفة الجرف

بينما �شاأفرح بك
 كناجٍ  من مذبحة

اأكرم قطريب

اأكرم قطريب، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.



الجمعة  1  كانون الثاني  2010

ع����ن����دم����ا ك����ن����ت اأ������ش�����ارك 
ف����ي »م����وؤت����م����ر ال����رواي����ة 
ال�شارقة  باإمارة  العربية« 
�شاألني �شحافي عربي   ،2008 العام 
خ���ال م��ق��اب��ل��ة م��ع��ي ع��ن راأي����ي في 
رواي����ة ���ش��درت ل��ه��ا ط��ب��ع��اٌت عربية 
الريا�ض«  »بنات  وهي  موؤخراً،  ع��ّدة 
ل��رج��اء ال�����ش��ان��ع، وق��ب��ل اأن اأج��ي��ب��ه، 
���ش��األ��ت��ه ل��م��اذا اخ��ت��ار ه���ذه ال��رواي��ة 
ب���ال���ذات؟ اأج��اب��ن��ي ق���ائ���ًا اإن����ه ك��ان 
مهتّمين  نّقاد  مجموعة  �شمن  من 
الحديثة  العربية  ال��رواي��ة  باأنماط 
وال���ذي���ن اأده�����ش��ه��م ك��ي��ف اأن رواي���ة 
ك��ت��ب��ت��ه��ا ط��ب��ي��ب��ة اأ����ش���ن���ان ���ش��ع��ودي��ة 
���ش��ن��ة ف��ق��ط ع��ل��ى هيئة   23 ع��م��ره��ا 
ر���ش��ائ��ل ال��ك��ت��رون��ي��ة م��ت��ب��ادل��ة بين 
4 ف��ت��ي��ات ي��ع�����ش��ن ف���ي ال�����ش��ع��ودي��ة، 
والن�شر  الترجمة  ت�شتحق  اأ�شبحت 
نا�شر  وبوا�شطة  الإنكليزية  باللغة 
���ش��ه��ي��ر ل��ي�����ض اأق������ل م����ن »ب��ن��غ��وي��ن 

بوك�ض«!!
ي��م��ك��ن  ال�����رواي�����ة  ه�����ذه  اإن  اأج���ب���ت���ه 
ت�����ش��خ��ي�����ش��ه��ا ك����ن����وع م�����ن »ال����ب����وح 
وت���ع���ري���ة   lid-off ال���ف�������ش���ائ���ح���ي« 
ال��م��ج��ت��م��ع��ات ف���ي ك���ت���اب���ات ال�����ش��رق 
الأو�شط، اأي اأنها رواية يتلّهف على 
كي  ال��غ��رب��ي��ون  ال��ن��ا���ش��رون  خطفها 
نوا �شوقاً من القّراء الف�شوليين  يموِّ
ب��ال��ح�����ش��ول على  ال��م��ه��ت��م��ي��ن ج����داً 
اإ�����ش����اءات »ل��ع��ال��م غ��ام�����ض وم��غ��ل��ق 
بالن�شبة اإليهم«. اأي�شاً اأ�شرت اإلى اأن 
ال�شحافة  نقدتها  الريا�ض«  »بنات 
الأدب����ي����ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ب��ا���ش��ت��م��رار 
وب��ق�����ش��وة ح���ول اأم����ر ج��وه��ري وه��و 
جن�ض  اإل���ى  انتمائها  ف��ي  الت�شكيك 
واأن   ،Fiction ال��خ��ي��ال��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة 
يبدو ج��زءاً من ظاهرة  العمل  ه��ذا 
ع��ري�����ش��ة ف���ي ع���ال���م ال��ن�����ش��ر، وه��ي 
ظ���اه���رة ت��ف��ر���ض ت���ح���ّدي���ات م��ث��ي��رة 
النقدي،  التقييم  لمعايير  ومهّمة 
خ�������ش���و����ش���اً ف����ي م���ج���ال »ال���ب���ي���ن - 
عالَمي  في   intercultural ثقافي« 

الترجمة والن�شر. 
ب���الإ����ش���اف���ة اإل������ى ذل������ك، اق��ت��رح��ت 
ع��ل��ي��ه ع���م���لَ���ي���ن اآخ������َري������ن: »ذاك������رة 
اأحام  الجزائرية  للكاتبة  الج�شد« 
يعقوبيان«  و»ع���م���ارة  م�شتغنامي، 
الأ�شواني،  ع��اء  الم�شري  للكاتب 
والأخ���ي���ر ك���رج���اء  ال�����ش��ان��ع طبيب 
اأ�شنان اأي�شاً!! وهما عمان يثيران 
واحد  �شهر  وبعد  م�شابهة.  ق�شايا 
من هذه المحادثة ا�شتخدم الدكتور 
ت��ي��ت��ز روك م���ن ج��ام��ع��ة غ��وت��ب��ورغ 
ب��ال�����ش��وي��د ه���ذا ال���ث���ال���وث ال���روائ���ي 
الب�شت  »انبعاث  فكرة  لي�شرح  نف�شه 
اإلى  قّدمه  بحث  في  العربي«  �شيلر 
الموؤتمر الأوروبي الخا�ض باأ�شاتذة 
في  ُعقد  المعا�شر،  العربي  الأدب 

مدينة اأوبا�شا بال�شويد.
اأنف�شنا في مواجهة  نجد  اأي�شاً  هنا 
3 رواي�����ات م��ن مناطق  ح��ال��ة ف��ي��ه��ا 
العربي ح�شلت  العالم  مختلفة في 
من  متفاوتة  نقدية  تقييمات  على 
م��ج��ت��م��ع��ات��ه��ا ال��ن��ق��دي��ة ال��م��ح��ل��ي��ة، 

وم��ع ذل���ك، ب��ل وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك، 
ج��داً  ك��ث��ي��رة  ن�����ش��خ��اً  ب��اع��ت جميعها 
ب��ال��ع��رب��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة غ��ي��ر م��ع��ت��ادة، 
اأي�شاً  باعت  ترجماتها  ذل��ك،  وبعد 
بطريقة ممتازة للغاية في الأ�شواق 

الغربية. 
مهتماً  ل�شت  اأ���ش��ل��ف��ت،  كما  وبينما، 
الثاث،  الروايات  هذه  بتقييم  هنا 
من المهم اأن اأذكر اإنه من بين هذه 
�شيلر«،  ال�»ب�شت  العربية  ال��رواي��ات 
اأكثر  ح�شلت رواية م�شتغانمي على 
ا�شتقبال اإيجابي من مجتمع النّقاد 
ال��غ��رب��ي��ي��ن، ع��ل��ى الأق����ل ف��ي نقا�ض 
م��ح��ت��واه��ا. وي��ج��ب ال��ت��ن��وي��ه كذلك 
ب���اأن الأ���ش��وان��ي ك��ان م��و���ش��وع مقال 
م��ه��م ف��ي »م��ج��ل��ة الأح����د« لجريدة 
اأين  »من  بعنوان  تايمز«  »نيويورك 
ي��ك��ت��ب ع����اء الأ�����ش����وان����ي؟« ف���ي 27 

اأبريل 2008. 
في الفقرات التالية، اأوّد اأن اأفح�ض 

وعند  اأك��ث��ر،  بتف�شيل  الحالة  ه��ذه 
فعل ذلك، الم�شاحة ل تكفي لزيادة 
راأي اإ�شافي عن التقييمات النقدية 
الأخرى التي ظهرت بالفعل. وبدًل 

م���ن ذل���ك ���ش��وف اأرّك�����ز ع��ل��ى بع�ض 
ال��م�����ش��ام��ي��ن ل���ح���ال���ة ي���ك���ون ف��ي��ه��ا 
ج��م��ه��ور ال����ق����راءة ال���ع���ام، ل��ك��ل من 
الرواية الأ�شلية والمترجمة، وكاأنه 
تقييمية  ا�شتنتاجات  اإل��ى  و�شل  قد 
عبر تطبيق معايير مختلفة للغاية 
ع���ن م��ج��ت��م��ع��ات ال��ن��ق��د ال��م��ح��ل��ي��ة، 
اأو  ���ش��واء ف��ي المجال الأدب���ي ال��ع��ام 

الأكاديمي.
وف�����ي م���ق���ارب���ة ن���ظ���رّي���ة ل��ل��ق�����ش��اي��ا 
موؤتمر  في  اأن��ه  اأت��ذّك��ر  المطروحة، 
اأوب���ا����ش���ا ال���م���ذك���ور ����ش���اب���ق���اً، لفت 
جامعة  م��ن  غ��وث  �شتيفن  الدكتور 
جديد  م�شروع  اإل��ى  النتباه  اأو�شلو 
 post »ع��ن »م���ا ب��ع��د ب��ع��د ال��ح��داث��ة
�شياق  و�شمن   .postmodernism
ال���رواي���ة ال��ع��رب��ي��ة، لح���ظ »ع����ودة« 
قبل  ل���»م��ا  تقليدية  ك��ت��اب��ة  اأن��م��اط 
النقدية،  للواقعية  ال��ح��داث��ة«  بعد 
الب�شيط،  )الزمن(  والكرونولوجي 

العليم،  وال���راوي  الت�شظية،  وع��دم 
ه��وؤلء  ي��اأت��ي  �شابقاً  قلت  كما  بينما 
ال���روائ���ي���ون ال���ث���اث���ة م���ن م��ن��اط��ق 
م���خ���ت���ل���ف���ة م�����ن ال����ع����ال����م ال���ع���رب���ي 

وينتهجون طرقاً مختلفة لل�شرد، اإل 
اأنهم مّتحدون في تجّنب الغمو�ض، 
وتعقيد  الأ�شلوب  وتعقيد  وال�شك، 
ُيعتبر  الذي   genre الأدب��ي  الجن�ض 
��ي��ة م��م��ّي��زة ل��اإن��ت��اج ال��روائ��ي  خ��ا���شّ
ال���ع���رب���ي ف����ي ال�������ش���ن���وات الأخ����ي����رة 
تماماً  مختلفين  ك��ّت��اب  وب��وا���ش��ط��ة 
اأمثال اليا�ض خوري واإبراهيم ن�شر 
�شبيل  على  ال��ك��ون��ي  واإب��راه��ي��م  اهلل 

المثال ل الح�شر. 
خ�����ال ع���ق���د ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ع����ّرف 
خ���ّراط  اإدوارد  ال��م�����ش��ري  ال���روائ���ي 
المناق�شات  خ��ال  اأخ���رى  خا�شية 
ابتكر  عندما  الحداثة  عن  النقدية 
م�شطلح »الح�شا�شية الجديدة« كي 
اأنماط  ف��ي  حديثًة  مو�شاٍت  ي�شف 
اأهمها  لعل  العربية،  الرواية  كتابة 
النوعية«  »عبر  الكتابة  اإل��ى  العودة 
الأدب���ي،  للجن�ض   trans-generic
وال���ت���ع���ق���ي���د الأ����ش���ل���وب���ي ال��م��ت��ع��م��د 
اإنتاجه  ف��ي  ع��دي��دة  اأمثلة  )م��ق��ّدم��اً 
ال����روائ����ي(. وف���ي ���ش��ي��اق ك��ه��ذا ف��اإن 
الروايات الثاث ال�شابقة يبدو اأنها 
التقليد«  اإل��ى  »ع���ودة  ت��ق��ّدم  بالفعل 
)م�شتعملين و�شف غوث(، وابتعاداً 
ع���ن ال��غ��م��و���ض وال��ت��ع��ق��ي��د ل���رواي���ة 
م���ا ب��ع��د ال���ح���داث���ة، وال���ت���ح���ّول من 
الراوي  دور  اإلى  الحواري  الأ�شلوب 
ا�شتعملنا  )اإذا  الرواية  في  وال�شرد 
ال�شهير(  م�شطلح ميخائيل باختن 
بينما  المونولوج.  اأ�شلوب  لم�شلحة 
ب��ع�����ض ه�����ذه ال�����رواي�����ات ت�����ش��ت��خ��دم 
ال�������ش���رد ل��و���ش��ف وج�����ود اأك���ث���ر م��ن 
اإل��ى القارئ كي  �شوت، وه��ذه دع��وة 
يرتاح ويترك ال�شارد يروي له بدًل 

من اأن ي�شرح له. 
مع ذلك، و�شمن الم�شتوى النظري، 
ف������اإن ع��������دداً م����ن ال���ق�������ش���اي���ا ي��ب��رز 
الروايات،  هذه  ترجمات  بخ�شو�ض 
واأ�شباب اختيارها وعمليات الترجمة 
ال�شهير  المقال  هنا  واأتذّكر  ذاتها. 
للفيل�شوف  ال��ت��رج��م��ة  ط��ري��ق��ة  ع��ن 
�شايرماخر  ف��ري��دي��رك  الأل��م��ان��ي 
»اإما  اأحد الحتماَلين:  الذي اقترح 
ب�شام  الموؤّلف  المترجم  يترك  اأن 
نحوه،  القارئ  وينقل  الإمكان  قدر 
واإم����ا اأن ي��ت��رك ال��م��ت��رج��م ال��ق��ارئ 
ب�شام قدر الإمكان وينقل الموؤلف 

نحوه«. 
ل��ورن�����ض ف��ي��ن��وت��ي، ع��ال��م ال��ت��رج��م��ة 
غير  خا�شية  اإل���ى  ي�شير  ال�����ش��ه��ي��ر، 
م��ح��ّب��ب��ة ل���اأن���م���اط ال��ح��ال��ي��ة م��ن 
ال���ع���ول���م���ة الق���ت�������ش���ادي���ة ق����ائ����ًا: 
���ش��م��ن ع��ال��م ال���ش��ت��ع��م��ال ال��ل��غ��وي 
ث��م��ة م��ي��ل م��ت��زاي��د ن��ح��و ال��ت��وح��ي��د 
القطاعات،  من  العديد  في  اللغوي 
اإل��ى  يقود  الترجمة  عالم  ف��ي  واإن���ه 
م��ا اأ���ش��م��اه »الأ����ش���ل���وب ال��ت��وط��ي��ن��ي« 
Domestication وخا�شة في عالم 
ال��ن�����ش��ر ب��ال��ل��غ��ة الإن��ك��ل��ي��زي��ة، وه���ذا 
ال��ث��ان��ي  الح��ت��م��ال  ب��و���ش��وح  يعك�ض 
الألماني  للفيل�شوف  ذك��ره  ال�شابق 
ت���رك  ع��م��ل��ي��ة  اإن  م����اخ����ر.  ����ش���اي���ر 
في  وا�شحة  تبدو  ب�شام«  »ال��ق��ارئ 

روجر اآلن
ترجمة: حمد العي�سى

اليا�ض خوري؛ العالمية با »ب�شت �شيلر«، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.

العربية  »اللغة  اأ�شتاذ  اآل��ن  روج��ر  البروف�شور 
»ال���ل���غ���ات  ق�����ش��م  ورئ���ي�������ض  ال����م����ق����ارن«  والأدب 
وح�شارات ال�شرق الأدنى« في جامعة بن�شلفانيا 
الأم��ي��رك��ي��ة، ه���و م���وؤّل���ف ك��ت��اَب��ي »ال����رواي����ة ال��ع��رب��ي��ة« 
و»م��ق��ّدم��ة ل����اأدب ال��ع��رب��ي«، وم��ت��رج��م ال��ع��دي��د من 
رواي��ات  خم�ض  ذلك  في  بما  العربية  الأدبية  الأعمال 
لنجيب محفوظ. وهذه الورقة تّم تقديمها لُتن�شر في 
 )»View Points«( »عدد خا�ض من ن�شرة »وجهات نظر
الأو���ش��ط«  ال�شرق  ف��ي  وال��ف��ن��ون  الأدب  »ح��ال��ة  بعنوان 
ال��ت��ي ُي�����ش��دره��ا ب�����ش��ورة غ��ي��ر دوري����ة »م��ع��ه��د ال�����ش��رق 
الأو�شط« ال�شت�شراقي ال�شهير في وا�شنطن دي �شي. 
.2008 ُكتبت في �شيف  ال��ورق��ة  ه��ذه  ف��اإن  يبدو  وكما 
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مع  ال��درج��ة  اختاف  رغ��م  الق�شية 
ه��ذه ال��رواي��ات ال��ث��اث، وب��الأخ�����ض 
الريا�ض« لأن مترجمة  »بنات  رواية 
ه���ذا ال��ع��م��ل ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة، م��ارل��ي��ن 
تو�شيحية  ر���ش��ال��ة  ف��ي  كتبت  ب���وث، 
اإل����ى م��ل��ح��ق »ت���اي���م���ز« الأدب������ي )ق���ام 
ال��م��ت��رج��م ب��ت��رج��م��ة ن�����ض ال��ر���ش��ال��ة 
ياأتي:  ما  الورقة(  هذه  بعد  الكامل 
»الن�ض النهائي مع لغته الم�شتهلكة 
العربية  الِحَكم  وم�شح  المبتذلة   -
ال���ت���ي ت��رج��م��ت��ه��ا، وو����ش���ع ه��وام�����ض 
كل  ال�شفحات،  اأ�شفل  �شرورية  غير 
الهتمام  تعك�ض  ل  التدّخات  ه��ذه 
الذي بذلُته لإنتاج ترجمة بلغة حّية 

وطبيعية و�شل�شة«.
في  لكن  اأك��ث��ر،  عملي  م�شتوى  وف��ي 
وا�شتقبالها،  نف�شه،  الترجمة  �شياق 
تتّم الإ�شارة دائماً اإلى اأن نوع الكتابة 
ف���ي ه����ذه ال�����رواي�����ات »����ش���ج���اع« م��ن 
الروائيين يعالجون  اأن هوؤلء  حيث 
ق�����ش��اي��ا ح�����ش��ا���ش��ة وي���ك���ت���ب���ون ع��ن��ه��ا 
وج��ود  فيها  ي��ك��ون  مجتمعات  داخ���ل 
التعبير«  »ح��ري��ة  ف��ك��رة  )وت��ط��ب��ي��ق( 
على اأح�شن الأحوال مبهماً وخا�شعاً 
للعديد من ال�شغوطات المحلية غير 
المحببة. اإنها، بالطبع، هذه الفكرة 
بالذات التي تجلب في الأ�شل انتباه 

ال��ن��ا���ش��ري��ن ال��غ��رب��ي��ي��ن وق��ّرائ��ه��م 
كّنا  اإذا  الموؤمولين لهذه الأعمال. 
اأو  م�شتغانمي  جزائر  عن  نتحّدث 

م�شر الأ�شواني اأو �شعودية ال�شانع، 
واإذا كان المو�شوع �شيا�شة، اأو ف�شاداً، 
اأو ج��ن�����ش��اً، ف���اإن ه���ذه الأع���م���ال تجد 
ق����ّراء ج��اه��زي��ن ل��م��ا ت��ح��اول ك�شفه 
وبالرغم  روائ��ي��ة.  »خيالية«  ب�شورة 
م���ن ك���ون ت��رج��م��ات ه���ذه ال���رواي���ات 
التحليل/  التف�شير/  امتياز  ت�شتحق 
تتّم  فاإنه  وال�شاخر،  الخيالي  الفهم 
ق��راءت��ه��ا دائ���م���اً ع��ل��ى اأن��ه��ا »ت��ع��ري��ة« 
للمرء  ويمكن  غام�شة.  لمجتمعات 
كم  المثال:  �شبيل  على  يت�شاءل  اأن 
ع���دد ال���ق���راء ال���ذي���ن ق������روؤوا »ب��ن��ات 
اأو يمكن  اأي�����ش��اً،  ال��ري��ا���ض« وق����روؤوا 

اإقناعهم بقراءة، اأعمال حنان ال�شيخ، 
اأو  �شحر خليفة،  اأو  بركات،  اأو هدى 
ر�شوى عا�شور، اأو ليلى اأبو زيد على 
�شبيل المثال كروائيات ن�شائيات من 
المنطقة العربية نف�شها، وجميعهن 
م�����ّرة اأخ�����رى ي��ط��رح��ن ق�����ش��اي��ا في 
يطّبقها،  وم��ن  الجمال  علم  م��ب��ادئ 

وعلى اأي اأ�شا�ض؟
ولهذا وجدْت هذه الروايات الثاث 
ج��م��ه��وَره��ا ف��ي ع��ال��م اأ���ش��ب��ح��ت فيه 
ال��م��رئ��ي يميل  م����وّح����دة،  ال��ع��ول��م��ة 
ل���ي���ح���ّل م����ك����ان ال���ن�������ض ال���م���ط���ب���وع 
وال��ت��رج��م��ات ت��ت��ط��ّل��ب ت��وط��ي��ن��اً في 
اللغة  تت�شّمن  التي  الحالت  جميع 
الإن��ك��ل��ي��زي��ة وال��ط��ب��ائ��ع وال��م��ع��اي��ي��ر 

الثقافية والفنية لقّرائها.
ت��ف�����ش��ي��ل ����ش���اي���ر م���اخ���ر ال���وا����ش���ح 
ل��م�����ش��ط��ل��ح »ت���غ���ري���ب ال���ت���رج���م���ات« 
بو�شوح  يواجه   ،Foreinerization
م�شاكل عميقة عندما تكون قرارات 
في  »ال��ت�����ش��وي��ق«  ع��ل��ى  مبينة  الن�شر 
ال��ت��ي  الق���ت�������ش���اد(  )اأي  الأ�����ش����ا�����ض 

ت�شتملها المعايير ال�شابقة. 
وفي حقل الرواية العربية وترجمتها 
ودرا�شتها، اقترحُت من وقت ل باأ�ض 
به اأنه كما يحتاج التاريخ اإلى اإعادة 

ذّكرنا  )كما  م�شتمّرة  ب�شورة  كتابة 
اأو�شكار وايلد( فاإن هذا اأي�شاً ينطبق 
حتى  تركيزي  الأدب���ي.  التاريخ  على 
ال��رواي��ة في  ب��داي��ات  ك��ان على  الآن 
الأمثلة  لكن  ع�شر،  التا�شع  ال��ق��رن 
ال���ت���ي ت��م��ّث��ل��ه��ا ال�����رواي�����ات ال���ث���اث 
ت��ت��ط��ّل��ب ب��و���ش��وح، ك��م��ا ف��ي م�����ش��روع 
رووك،  تيتز  وم��ق��ال��ة  غ��وث  �شتيفن 
ن��ظ��رة اأخ�����رى اإل����ى ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��ت��ي 
ال��م��و���ش��ات  تقييم  ي��م��ك��ن  ب��م��وج��ب��ه��ا 
اأي تحديث  ف��ي  ودم��ج��ه��ا  ال��ح��دي��ث��ة 

لتاريخ الرواية العربية.

ف�سيحة ترجمة »بنات الريا�س«

اأر����ش���ل���ت ال���دك���ت���ورة م���ارل���ي���ن ب�����وث، وه��ي 
الإنكليزية،  اإلى  الريا�ض«  »بنات  مترجمة 
ملحق  اإل���ى  الآت��ي��ة  التو�شيحية  الر�شالة 
»تايمز« الأدبي »TLS« بتاريخ 28 �شبتمبر 
ن�شر  ثم  ترجمة،  عملية  بخ�شو�ض   2007

»بنات الريا�ض« بالإنكليزية:

���ش��ّي��دي: ا���ش��م��ي ي��ظ��ه��ر ف��ي �شفحة 
للموؤلفة  ال���ري���ا����ض«  »ب���ن���ات  ع���ن���وان 
رجاء ال�شانع ك�»مترجمة م�شاِركة«!! 

ولهذا قد يبدو �شاذاً اأو غريباً عندها 
اأن اأق����ول اإن��ن��ي اأت��ف��ق ت��م��ام��اً م��ع ما 
ق��ال��ه ال���روائ���ي وال��ن��اق��د ال��ك��ن��دي د. 
���ش��ت��ي��ف��ن ه��ي��ن��غ��ه��ان ف����ي م��راج��ع��ت��ه 
ل������»ب�����ن�����ات ال�����ري�����ا������ض« ف�����ي م��ل��ح��ق 
 2007 27 يوليو  »تايمز« الأدبي  في 
الن�ض  في  »الف�شيحة  ق��ال:  عندما 
اإنه  الترجمة«.  في  تكمن  الإنكليزي 
ع��ل��ى ����ش���واب ح���ول اأوج�����ه الإخ���ف���اق 
لكن  الإنكليزي.  الن�ض  في  العديدة 
اأخ��رى ل يعلم عنها  ثمة »ف�شيحة« 
ترجمتي  �َشلَّمُت  فعندما  هينغهان. 
ك��ام��ل��ة  ب��وك�����ض«  ب��ن��غ��وي��ن  »دار  اإل����ى 
من  ع��اّم��ي��ة  م�شطلحات  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء 
الموؤلفة  وعدتني  ال�شعودية  اللهجة 
اأخبروني  ترجمتها،  في  بم�شاعدتي 
اأن الموؤلفة تنوي اإعادة كتابة الن�ّض 
ال�شانع  قيام  اأي  المترجم:  )تعليق 
وه��ذه  الإن��ك��ل��ي��زي!!  ال��ن�����ض  بتنقيح 
ج������راأة غ��ي��ر م���ح���م���ودة م��ط��ل��ق��اً ف��ي 
اأي زم��ان وم��ك��ان لعدم وج��ود خبرة 
ف��ي ال��ت��رج��م��ة ل��دى ال�����ش��ان��ع ح�شب 
معلوماتي، وقد نتج عنها كارثة كما 
���ش��ب��ق ال���ق���ول(. ول���ه���ذا، وب��ع��د ذل��ك، 
اإنتاج  عملية  خارج  تماماً  اإبعادي  تم 

الكتاب في الطبعة الإنكليزية! 

الم�شتهلكة  لغته  مع  النهائي  الن�ض 
العربية  الحكم  وم�شح  المبتذلة   -
ال���ت���ي ت��رج��م��ت��ه��ا، وو����ش���ع ه��وام�����ض 
كل  ال�شفحات،  اأ�شفل  �شرورية  غير 
الهتمام  تعك�ض  ل  التدّخات  ه��ذه 
ال����ذي ب��ذل��ت��ه لإن���ت���اج ت��رج��م��ة بلغة 
حّية وطبيعية و�شل�شة، وهي عنا�شر 
ح��ا���ش��م��ة ف��ي ر���ش��ال��ة ال���رواي���ة لنقد 
ال��م��ج��ت��م��ع ال�������ش���ع���ودي ال��م��ت��ع��ول��م! 
على  ا�شمي  بترك  ق���راري  وبالطبع 
بالمنا�شبة  وه���و  ال��ع��ن��وان،  �شفحة 
ال����ق����رار ال���وح���ي���د ال������ذي ���ش��م��ح ل��ي 
الن�ض  ن�شر  عملية  ف��ي  ال��ن��ا���ش��ر  ب��ه 
اأبقى  اأنني  يعني  الإنكليزية،  باللغة 
م�شوؤولة جزئياً عن عمل لم اأُعَط اأي 

م�شوؤولية حقيقية ل�شنعه!
بلغة  رواية مكتوبة  اأن  الموؤ�شف  من 
مرحة ومليئة بالمجان�شة والتاعب 
بالكلمات من لغات عّدة تّم تنقيحها 

بوا�شطة موؤّلفة الن�ض العربي! 
الأك��ب��ر،  الف�شيحة  ك��ان��ت  رب��م��ا  لكن 
م��ع ذل���ك، ه��ي النظرة ال��دون��ي��ة من 
والموؤلفين  ال��ن��ا���ش��ري��ن  بع�ض  ق��ب��ل 
يعتبرونهم  بحيث  المترجمين  اإل��ى 
فنانين  كونهم  بدل  و�شيعين  خدماً 
عبر  ت�شّكلت  نظرة  وه��ذه  مبدعين. 
 - الأنجلو  الثقافة  في  قديم  تقليد 
عبقرياً  ال��م��وؤل��ف  باعتبار  اأم��ي��رك��ي��ة 
فريداً، والنظر اإلى الترجمة كعملية 
ميكانيكية! وتّم تعزيز هذا المفهوم 
ال����خ����اط����ئ ب���ن���ظ���ام ال����ن����ج����وم ال���ت���ي 
ف��ي عالم  ال��ع��م��ل  تقييم  ع��ن��د  ُت��م��ن��ح 
يتفاجاأ  اأن  يجب  ل  ولذلك  الن�شر. 
النا�شر  اإن  اأقول  المترجمون عندما 
وال���م���وؤل���ف���ة ل����م ي��ح��ت��رم��ا م��ه��ن��ّي��ت��ي 
اإلى  ي�شتمعوا  الكبيرة، ولم  وخبرتي 
�شينتج  ق��رارات��ه��م  ب����اأن  ت��ح��ذي��رات��ي 

عنها عمٌل رديء.

د. مارلين بوث
مديرة برنامج درا�سات ال�سرق الأو�سط 
اإلينويز  ج��ام��ع��ة  ف��ي  اآ���س��ي��ا  وج��ن��وب 
الأميركية، اأربانا، اإلينويز

باإح�شا�شه ال�شعِب يكتُب 
بالماء يكتُب 

بالكلماِت التي في اأ�شابعِه 
وعلى �شفَتيِه 

ويكتُب 
ل يتاأّمل بحراً ول يتملَّى �شماًء 

ويكتُب 
ل ي�شتهي امراأًة اأو يِحنُّ اإلى غرفٍة 

اإنما هو يكتُب 
يغم�ُض عيَنيه عّما ُي�شاغل اأحاَمُه 

ويقول الكتابَة �شلوى 

ويكذُب 
نحن �شمعناه في اآخر الليل يبكي 

من  الفجِر  في  يخرج  راأي��ن��اه  ونحن 
بيته كالم�شافِر 

احتان وغيٌم بعيد  عيناِن ن�شّ
اأ�ش�اب�ُع محروقٌة وعلى �شفَتيِه غزاٌل 

مري�ض 
كاأنَّ ال�شاآَم التي �شافحْته على الباِب 

ْت  ثّم َم�شَ
لْم ت�شاأ اأن تعاِنَقُه 

والجبال التي حوَله الآن تجفُل منه 

ْق ف��ت��اَة ال��ِح��َج��اِز وق��ْد  ل���ذا ل���ْم ي�����ش��دِّ
قْتُه  �شدَّ

ْت:  ولم ي�شتطْعها اإذا ما تعرَّ
اأيا ابَن ال�شاآم اّتخْذني �شاآما 

على منزٍل في اأقا�شي الظال 
على حجٍر حالٍك 

وعلى زمٍن ماثٍل بين اأيدي الأبْد 
ع���ل���ى ع���ْت���ب���ِة ال����ب����اِب ح���ي���ث ك�����َش��رن��ا 

زج�اج��اِت ع�ط�رِك
كان ُيقبِّل طفلَته وُيريق الحنين 

��ي��ُت��ه��ا ل��ت��ظ��ّل م��ع��ي ح��ي��ُث  ك��ذل��ك ���ش��مَّ

اأذهُب، قاَل، 
وها هو يكتُب 

عنه  �شاألْتُهنَّ  ول  الن�شاُء  افتقدْتُه  ل 
ُة  الأ�شرَّ

ده بالرجوِع  ما من مغاِدرٍة تتوعَّ
ده بالُقَبْل  وما من فتاٍة تهدِّ
نجا بالق�شيدة مما تخاف 

بعَد  ال��ح��بِّ  م��ن  يتبّقى  ب��ال��ذي  نجا 
الزواِج 

��ح اأح���اَم���ُه وي���ق���اِرُن بيَن  وج���اء ي��ن��قِّ
الن�شو�ض 

باإح�شا�شِه ال�شعِب 
بالكلمات التي تت�شابه في َجْر�ِشها 

ل بين معاني الندْم  ويفا�شِ
ل���ع���ّل ال���ح���ي���اة ال���ت���ي ج���ل�������ش���ْت ف���وق 

ُكر�شيِِّه 
ت�شتطيع ابتكاَر ذريعِته للحياة...

هنا 
ُق  والروا�شي التي حوَله ل ُت�شدَّ

يكتُب...
بالحبِر ي�شقي النخيل 

وبالماِء يكتُب...

تّمام التلوي

الروايات العربية ال�»ب�شت �شيلر« الثاث: »ذاكرة الج�شد« لأحام م�شتغانمي، »عمارة يعقوبيان« لعاء الأ�شواني، »بنات الريا�ض« لرجاء ال�شانع.
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عادل اإمام
انتزع اأخيراً

ال�شلطة التي يريدها
ٌج من قبل  ال�شلطة التي لم يحلم بها مهرِّ

اأخذ  كل حّظ المهّرجين من المجد
كل حّظ الأبطال

من  الأح�شان والُقُبات 
كل حّظ ال�شعاليك

م�����ن »ال�����و������ش�����ول ف�����ي خ�����ّف�����ة  اإل��������ى ق��ل��ب 
الحقيقة«

ب��م��ع��ج��زة  ال��ت��ج��اع��ي��د ال���ت���ي ت��ّت�����ش��ع ح��ول 
البت�شامة

كي ت�شتقبل الدموع، 
بمعجزة الدموع وهي ت�شحك

الرومن�شية  �شحب  ُتطلق  التي   بتنّهداته 
ال�شوداء 

بنكاته الحدائق يتنّزه فيها ال�شعب
خافاً لكل المهّرجين  

ال��ذي��ن ي��ع��م��دون اإل���ى الن��ط��واء ف��ي نهاية  
العمر

طالبين المغفرة
�شوف يعمد اإلى مزيد من ال�شحك

ُبنيت  اأك��ب��ر مقبرة  ل��ه  ُتبنى  ���ش��وف  لح��ق��اً 
ج لمهرِّ

و�شوف يحر�ض الحزب الحاكم
على اأن تكون ر�شينة
مثل ن�شب ال�شهيد.

عادل اأدهم
ك�شيف �شرف

في فيلم »ن�شف د�شتة اأ�شرار«
ظهر ال�شيطان ب�شورته الحقيقية 

ال�شيطان الأنيق
ذو الخ�شات الامعة الم�شّففة بعناية

عيناه تلمع  ب�شكل غريب 
يتحّدث وال�شيجار في فمه

وه����و ي���ق���ّدم ك���اأ����ش���اً م���ن خ��م��ر اإل�����ى م��م��ّث��ل 
مغمور 

ظهر معه في م�شهد وحيد
تاأّلق في دور �شغير من ثاث كلمات

ال�شيطان  �شحكة  المغمور  الممّثل  �شرق 
ونظراته

من تلك اللحظة
عرف النا�ض عادل اأدهم واأعجبوا به

ون�شوا ال�شيطان اإلى الأبد.

تحية كاريوكا
ترق�ض تحية كاريوكا

يبكي  التنويريون مثل المجاذيب
اإل��ى  ي��ه��رب الإل��ه��ام م��ن ال�شعراء وي��ذه��ب 

ال�شيا�شيين
تحمّر وجوه الأزهريين 

كاأنهم عاينوا معجزة
ُيعيد الع�شكر النظر في الخطط

كاأنهم يرون لأّول مّرة خريطة الباد 

نظراتها فتنة 
اأ�شواء قادمة من بدايات القرن

نظرات تحية كاريوكا
اأول موؤ�ّش�شة مدنية ا�شتقّرت في بادنا

جامحة 
ترق�ض في متر ون�شف

تلك  هي الماحظة الذكية

التي هم�ض بها الم�شت�شار 
و�شحك لها الزعيم

روح �شجرة الدّر المت�شّلطة
حّلت في ج�شد راق�شة 

اأخ�شعت م�شر
واأيقظت ال�شعب في منت�شف الليل
ب�شفعاتها التي تدّوي في الق�شور.

محمود يا�سين
في   يحلم  من  نظرات  ت�شبه  التي  نظراته 

�شرفة طائرة
ن�شفها  ينطق  اأن  يحر�ض  ال��ت��ي  وكلماته 

هم�شاً
جعلت منه معبود الن�شاء

بين   بعنف  منق�شماً  الجمهور  ك��ان  عندما 
ثدَيي ميرفت اأمين

و�شاَقي نجاء فتحي
والمراهقون بين ليلة واأخرى

يوّزعون قواهم بالعدل
كان ل يزال هو فتى ال�شا�شة الأّول

فجاأة بداأ يخو�ض معركة من نوع غريب
معركة حياته

مع هاتف اأحمر بلون الدم
احتّل ال�شا�شة في م�شاهد مطّولة 

بناء على طلب المنتجين
هاتف اأحمر بلون الدم

�شار اأيقونة الجن�ض الفاح�ض
لم تعد تنفعه قم�شانه ال�شّيقة

ول �شوالفه العري�شة 
ول كلماته عندما �شارت كّلها هم�شاً

ل��م يم�ِض وق��ت ط��وي��ل ح��ّت��ى ���ش��ار �شوته 
يجلجل 

بكل خ�شوع
في الليالي المحّمدية.

 
ر�سدي اأباظة

اآخر �شا�شلة المماليك
ي���ع���ب���ر ف����ي �����ش����ّي����ارة ري���ا����ش���ي���ة م�����ش��ح��ون��ة 

بالجواري
في نهار القاهرة
نظراته ال�شاحرة

و�شحكاته ال�شافية
تذّكر العذراوات برحات الغت�شاب  التي 

ُكتب لها  النجاح
في اأقاليم خيالية،

�شجنه غريب عن هذا العالم
�شجن من يحّن  اإلى اأن ياأخذ مكانه 

اإلى جوار �شيفه وفر�شه 
في اأّبهة لوحة باذخة،

متّوجاً وحده 
بال�شجن النادر لزير ن�شاء

بهالة قمر الأحام 
ف���ي ���ش��م��اء م��زّي��ن��ة ب���اأ����ش���راب م���ن �شهقات 

الن�شاء
بفل�شفة وثنّية ُخلق من اأجلها

�شكراً لل�شينما
فبدونها لم نكن لنرى 

كيف يبكي  وكيف ي�شحك
وكيف يتبادل النكات

وكيف يهرم  ويموت ن�شَف اإله
بكل جاله البائ�ض

وكيف ياأكل الرماد ال�شوء.

خالد ال�سنديوني

الغراب  ينقر  حين  التوت  ورق��ات  ت�شمحل 
لينحت  ال�شيف  بمعوله  يدو�ض  الرئة،  باب 
مدينة من عراء، ول يمّر في �شارعه الجميل 

�شوى الكاميكاز، و هم يم�شغون لفائف الموّدة.
كل هذا و�شديقتي تقول: اأنت ُمذنب لأنك ل تنتحل 

�شفة العا�شفة...
للعابرات،  بنطاله  يهّز ط��رف  ج��ّوال  �شوى  اأن��ا،  ل�شت 
الأ�شاور الخ�شبية كبيرة في ذهني ومتباعدة كاأحام 
ال�شغار، من يريد اأن ن�شعه في البّث المبا�شر، هناك 

يترّبع اهلل على اأريكة خردوات الأقمار ال�شناعية. 
من  كاأ�شاً  المكتئب  يحت�شي  الإ�شفنجية  الغرفة  في 
���ش��وك��ولت��ة ال���ه���واء ال��م��خ��ن��وق، ي��ت��ط��ّل��ع ف��ي الأب����راج 
مخّيلته،  يعا�شر  ج�����ش��ده،  على  ال��ظ��ام  م��ن  ال��ن��ازل��ة 
الوعول  بدربكة  يت�شّلى  الكاميكاز،  يحا�شره  وحين 

براأ�شه، فيت�شّظى...
م��ن ي��ح��ّررن��ي م��ن ال��رط��وب��ة ال��م��زع��ج��ة ال��ت��ي تخنق 
خا�شرتي كن�شل فار�شي، الرطوبة التي ُتدمي روؤيتي 
بلزوجة النتظار، راأ�شي الموهوب للقتل، وللعائلة... 
ل��ت��دف��ن ق���اذورات���ه���ا ال�����ش��ل��وك��ي��ة ف���ي���ه، ف��ه��ل ي��رف�����ض 

راأ�شي؟!
الليل  اأ�شماك  ر �شّيادي  ُيب�شِّ المظلمة،  الغرفة  عطن 
�شوى  الكهف،  الغرفة/  في  نافذة  فا  النهار،  بموت 
حرائق بعيدة... هناك حيث تختنق �شالتي وتموت.

اأتمّدد فوق حزني، كطيف ك�شول ل ي�شتهي غيابه، ول 
يحّب مكوثه في راأ�شي، رّبما دمي اأمراء وخيول... 

ني: اإن �شالتي لم يكن  كاميكازي اأوردني البئر، اأ�شرَّ
فيها وردة تبزغ في الظهيرات كبحر طريد، ونوار�ض 
تنّز ال�شعاة في اأفقها، ول قمٌر ينطر اأغاني مراكب 

البّحارة التائهين.
الكاميكازي المثخن بعار العي�ض، اأ�شّرني اأي�شاً، وهو 
يفتح لوؤلوؤة كبرتقال ال�شبا فيطفر النرج�ض حّراً، اإن 

�شالتي ت�شيخ كال�شوء حين يعتلي ج�شَد الكام.
ولم ي�شّرني الكاميكازي الغائب، لم تحت�شد الوعول 
ال��ري��ح،  فت�شلِّمني  ال��م��وت،  اأواط����ن  راأ���ش��ي، حين  ف��ي 
هناك  من  لأط��ّل  ف��ّي،  بعيدة  كهوف  نحو  وتتناهبني 

كوعل مغرور على �شرفة الأبدية النائية.
اأُُفولها  ف��ي  الما�شية  الطبائع  الكاميكازي:  و�شية 
ف��دع  ال�����ش��م��ت،  ت��ق��وى  ���ش��وى  لي�ض للحجر  ت�����ش��ح��و، 
خيولك المرمرية اأيها الوعل تتا�شف تحت الخوف 

تارة، وتارة اأ�شلمها للينابيع لتروَي الخناجر.

�سفاء خلف

في جميع المكتبات

�سل�سلة "الغاوون" ال�سعرية
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دمي
كان خفيفاً

على �شرا�شف بي�شاء اأراقوه
عّلقوه قطرًة قطرًة على اأعمدٍة �شائبة
ر�شموا منه خارطَة طريٍق لأحامهم

ومراراً زغردوا لُه
مراراً

ثم خنقوه بتاأّوهاتهم تحَت جلدي
 

َح�ُل�َم بالطيران كثيراً دمي
لكنه لم يعد خفيفاً

منذ ا�شتقّر كمر�شاٍة �شدئة 
في قعِر غيابك.

جارة
اأرقُبها

ترقبني
نظرٌة وحيدٌة هي

تقيم �شرودنا
ن �شيجارتها الملفوفة بعناية ُتدخِّ

واأ�شتن�شق اأنا مروري ال�شباحّي اأمام عتبِة عمرها
اأعّد خطوات نظراتها ورائي

في  اآث��اري  تعّطر  �شتيمٍة  رائحَة  اأ�شمُّ  اإذ  واأبت�شُم، 
الطريق ال�شّيق

...

...

اأرقُبها
ول ترقبني

ي�غ�ي�ب دخ�اُن �شيجارتها مع غروٍب اأع�شر
ٌة في خيمِة عزاء ذكرى مارَّ

واأرتِّل مزموري الأخير في باحِة �شمتها:

اأنا مثُل ال�شماِء 
بي حاجٌة اإلى �شتائَم يومّية توقُظ مائكتي

وتحّثهم على جبايِة الخطايا اآخَر النهار
يا جارة! 

زيدان، ذو النون
ف��را���ُض  ب��ه  ي�شتغيث  ول  اأح���د  يحتاجه  ل  عندما 

امراأٍة اآرّية
يعمل نادًل في مقاهي البلدة

ي�شيء فجراً جّدياً على كوؤو�ض ال�شكارى
ر  ويغرف ن�شيانات الحالمين بفجٍر ُمبكِّ

ل�م ُي��ب�ك�ِه يوماً جوع�ه
ولم يذّله �شمته الُمختار

يداعُب نونُه ب�شلواته الباردة
كي ي�شّخن ظهره في لحظة قرار  

كان علقًة بريئًة نمت في اأح�شاء الظام 
ولد من دون نور على جيدِه 

ون�شي الَملَُك اأن يفتح �شدَره 
كي ينزع نقطَة اللتقاء مع ال�شماء

بقي على اأر�ض لونها مائٌل اإلى مجِد جّدِه الأكبر 
�شاحٍل  على  المهزومين  الجنوَد  ليذّل  يكن  ول��م 

ُمحتّل
 

زيدان
خراٌب يولُد من جديد 

ٌة محكمٌة تتقّلُب على مقاة الحكايا ِعدَّ
 

ما كان دليَل اهلل نحو بحار تغترب،
ما كان مولعاً بالنذور  

ولَد ليقول 
ولَد لُيعانق
ولَد ليغرق 
ولَد ليْلعق 

ُوِل���َد  م��ع��ه،  م��ع��ي/  حميمٍة  بعاقٍة  ينتهي  م��ا  ك��ّل 
لأجلِه

زيدان
ل ُتعر�ض عن هذا! 

المحظور  تحذف  اأن  دون  ال�شيناريوهات  تجاوز 
فيها

يحبُّ الربُّ اأن تكون دليل قلبِه اإلى الأر�ض 
واأظّنه اأحّب 

طواحين
اأطحُن اأحاَم الطفولة 

بطواحين الهواء
ل فار�ٌض يظهر 

ل مراوغٌة تجيء 
ول طيوٌر تعلُن الحّب 

يكفي ما �َشَرَد مّنا 
وبعثَرنا بين خ�شات الغيب 

حيث الموقُد يحتكر ترَف النار 
ويورُث ال�شموع ح�شرَة البكاء 

)*( من ديوان ي�شدر خال اأيام لدى »دار الغاوون«.

منال ال�شيخ، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.

منال ال�سيخ

�شاأن هولء
ت���������ذه���������ب ب����ه����م 
العقلية  ق��واه��م 

اإلى الجحيم،
على  ينت�شروا  اأن  غايتهم 

وبائهم الامحدود
وي��ح�����ش��ل��وا ع��ل��ى ح��ك��اي��ات 

�شعبية جديدة
ل���ُي���ري���ح���وا اأن���ف�������ش���ه���م م��ن 

النف�شيين اأطّبائهم 
ول����ن ي��ن��زع��ج��وا ب��ع��د ذل��ك 
من باب ل ُيطرق وهواتف 

غير رّنانة،
اأن  اك����ت���������ش����ف����وا  ه�������������وؤلء 
اأم��ام  ال��م��ت��ك��ّرر  ا�شتئنافهم 

الحياة
ج���ع���ل���ه���م ي����ن����ظ����رون ب������اأن 

عدالتها ناق�شة
د عندما  واأنها دائماً ل ُتمهِّ

تكون هناك غاية عظمى

بها تحت  الإن�����ش��ان  ُي��و���ش��ع 
حبل م�شنقة

 اأو في قاع بئر
بنا... من بقي ي�شتمع  من 

حّد الوتر الأخير
وبقي في �شفاعته التعي�شة 

يتاأّمل اأقداره ال�شفاهية
يتقّبلها،

���ش��ع��وب��ة  ه����ن����اك  اأن  غ���ي���ر 
م����ا ف����ي ت���ع���ري���ف���ه���ا ل��ب��ن��ي��ه 
اإقناع  ف��ي  اأخ���رى  و�شعوبة 
بني بنيه في العدول عنها،

وهم ق�شمان...
ق���������ش����م اك����ت���������ش����ب خ���ال���ق���ه 

بالوراثة
وق�����ش��م ب��الأم��ر ال��ان��ا���ش��ح 
قد يكون بالأمر المكره اأو 

بع�شا الطاعة،
وهكذا كّرروا الأ�شئلة حّتى 

في اأغاني الزواج

وكانت المفارقة اأن الأمطار 
ل تجيبهم بو�شوح

والثمار النا�شجة لم تترك 
لهم �شوائلهم التي يريدون

اأ�ّش�شوا اأ�شكاًل لمن راأوا في 
الأ�شاطير ببيوتهم

اأخ��رى  ممتلكات  وتخّيلوا 
وتناقلوها

ومن  بالمفارقة  ر�شي  من 
ر�شي بالتكّهن

وانق�شموا مّرة ثانية
ب��ي��ن ال��ب�����ش��اع��ة وال��ج��م��ال 

الربوبّي 
وك�������������ادوا ي����ن����ت����ق����ل����ون م��ن 

ال�شباب اإلى �شم التين
ل����ك����ن����ه����م دائ�������م�������اً ت����ذه����ب 
ب��ه��م ق���واه���م ال��ع��ق��ل��ي��ة اإل���ى 

الجحيم
الذين قراأوا الكتاب

ف�ّشروا

الما�شي بما عملوا
كي  ال���ث���واب  ط��ل��ب��وا  لكنهم 

ياأن�شوا بالنار
وي�����ك�����ون خ����ي����اره����م اأم�������ام 

حقيقَتين،
لم اأراهن قلت

ي��دخ��ل��وا العتمة  ل��م  لأن��ه��م 
والدهليز

ك������ون ا����ش���ت���رخ���ائ���ه���م ك���ان 
ط��وي��ًا ول��م ت���دُن ال��روائ��ح 

منهم
ل�����ي�����ت�����ح�����ا������ش�����وا وب�������اءه�������م 
اأ�شابهم  الذي  الامحدود 

في المعنى العميق،
اأردت اأن ي�شفوا لي خليقًة ما،

اأخرى وعاجلة
 ودمها من بيا�ض

بجزء  ينح�شروا  اأن  اأردت 
من خ�شائ�ض المعجزة

واأّل يعتادوا التي ظهرت

 ول ياأتوا ب�شل�شلة منها،
اأق���ت���رُب  ي��ف��ع��ل��وا...  ل���م  اإن 

منهم
لأن����ه����م اأن����ت����ج����وا وه��م��ه��م 

الجميل
حين بحثوا عن حقيقَتين
ولم يميلوا اإلى اإحداهما،

من هنا
ظ���ّل ال��خ��ّط��ان م��ت��وازَي��ي��ن 

ولن يلتقيا
م���ن ي��ب��َق ي�����ش��م��ْن خ��م��رت��ه 

الإلهية
ومن يبَق ُيع�َشْر بعنبه

الأب��واب ول  ومن يبَق يعّد 
يدخل من اأحدها

ومن ل باب اأمام قدَميه
هناك �شيكون البرهان

للمتخّيل الآخر المتوّقع
اأم للذي �شيعي�ض حياته

بدون مطابقة.
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ك������ّر�������ش������ت ال����ه����ام���������ش����ي����ة 
اأدٍب  ����ش���ورَة  ال��ج��غ��راف��ي��ة 
ومجهول  هام�شي  مغربّي 
وغير مّت�شح الهوية، لقرون طويلة 
اإثبات  ومحاولة  الكّد  روح  تعدم  لم 
الذات، لدى الم�شارقة.  فاإلى جانب 
باآثارها  الأندل�شية  العبقرية  تحّدي 
عّباد  ب��ن  ال�شاحب  ولعنة  ال��ب��اذخ��ة، 
التي  اإلينا«  ُردَّت  »ب�شاعتنا  �شاحب 
طاردتهم، وكتب التاريخ الأدبي التي 
لم  ح�شابه؛  في  جهل،  عن  ُتدخلهم، 
ُي��ت��ح ل��ل��در���ض ال��ن��ق��دي ال��ح��دي��ث اأن 
ي���ت���داول اإن���ت���اج ال��م��غ��ارب��ة ال�����ش��ع��ري، 
التاريخّية  المرافعة  م��ن  ب��داي��ًة  اإّل 
اأثارها  التي  للعّامة عبد اهلل كنون 
الفائت،  القرن  من  الثاثينّيات  في 
في  المغربي«  ب�»النبوغ  ي�شدع  وه��و 
حيث  نف�شه،  ال��ع��ن��وان  يحمل  ك��ت��اب 
�شخ�شّيتهم  اإل��ى  نتعّرف  اأن  اأمكننا 
ال�����ش��ع��ري��ة ال��خ��ال�����ش��ة، واأ���ش��واق��ه��م 
���ة اأي���������ش����اً، ال����ت����ي م��ه��ره��ا  ال���خ���ا����شّ
الح�شاري  وم��ك��ان��ه  ال��م��غ��رب  ���ش��وؤال 
والثقافي المتنّوع، واإن كان و�شعهم 
ب�شياق  ملتب�شاً  ك�شعراء،  العتباري، 
ال���م�������ش���ائ���ل ال���دي���ن���ي���ة وال���ك���ام���ي���ة 
وال��ب��اغ��ي��ة ال��ت��ي ت��اأّث��روا ب��ه��ا، ودف��ع 
»ف��ات��ورًة  ذل��ك،  م��ن  ب�شبٍب  �شعرهم، 
وخ�شو�شّياته.  روح���ه  م��ن  رم��زّي��ة« 
وقد مّر حيٌن من الدهر اإلى اأّيامنا، 
حتى اأمكن ال�شعر المغربي الحديث 
قدر  ح�شوره  وفر�ض  �شوته،  اإ�شماع 
في  ُمقيماً  النبوغ  يعد  فلم  الإمكان، 
لفتاً  بل  و�شوارده،  التاريخ  تفا�شيل 
وج��ال��ب��اً ل��اإع��ج��اب وال��م��ْك��ُرم��ة، منذ 
ك��ان  واإذا  الأق������ّل.  ع��ل��ى  ال���ش��ت��ق��ال 
الواقع ال�شعري، داخل ما ا�شتجدَّ من 
المجتمع  واإك��راه��ات  ال���ذات  �شجون 
للتق�شيمات  ي��خ�����ش��ع  وال�����ش��ي��ا���ش��ة، 
ال���ن���ق���دي���ة وال���م���ف���اه���ي���م ال��ب��اغ��ي��ة 
ب�شكل  والأي��دي��ول��وج��ي��ة،  التقليدية 
ي��ت�����ش��اوق و���ش��ع��رّي��ة ال��ب��ي��ان وب��اغ��ة 
الخطاب الأيديولوجي اللََّتين كانت 
حتى  المغربية  الق�شيدة  تحّفزهما 
اإّن  اإّل  الع�شرين،  القرن  �شبعينّيات 
يبتكر  يفتاأ  ما  م�شتجّداً  اآخ��ر  واق��ع��اً 
حياًة  وي�شترفد  ال��خ��ا���ش��ة،  ح��داث��ت��ه 
وال�شور  الن�شو�ض  من  م�شطخبًة 
والتمثُّات، متحّدياً طماأنينة النّقاد 

وعاداتهم في القراءة. 
في راهن ال�شعر المغربي ُن�شغي اإلى 
با�شتمرار.  المتحّولة  الحداثة،  هذه 
وترتجف  جديدة،  متخّياٍت  تتبلور 
ال��ذي يم�شي  بالقول  الأي��دي  �ُشَرف 
ال��خ��ا���ّض ف��ي ه���ذه اللحظة  ���ش��وؤال��ه 
ب�����ال�����ذات، م����ن اأي�������ٍد ت���رع���ى م��ل��ك��وت 
اأي�ٍد تتوّهج في العبور،  اإلى  الأ�شواق 
اأرا�����ضٍ  م��ن  ل�����ش��ع��راء  وه���ي جميعها 
ترتاد  م��غ��اي��رة  وح�شا�شّيات  واأوف����اٍق 
�شعرّياً، وتفتح في ردهاته وعياً  اأفقاً 
برّمتها.  ال�شعرية  بالم�شاألة  جديداً 
اليوم،  اإل��ى  الثمانينّيات  اأواخ��ر  منذ 
اأن نتبّين مامح التجربة  اأمكن لنا 
الراهن  ف��ي  تتفاعل  التي  الجديدة 
ال�������ش���ع���ري، وق�����د ت�����اأّث�����رت ب��ع��وام��ل 

�شيا�شية و�شو�شيو - ثقافية مت�شارعة 
وعالمّياً:  وعربّياً  محّلياً  و�شاغطة، 
84 و90 التي فّجرها واقع  )اأح��داث 
�شقوط  المغرب،  في  والظلم  القمع 
انهيار  الخليج،  ح��رب  برلين،  ج��دار 
�شعود  الجماعية،  الأي��دي��ول��وج��ي��ات 

التكنولوجيات الجديدة... اإلخ(.
حركة  �شهدنا  المرحلة،  هذه  خال 
ن�شر ملّحة ومّطردة لل�شعر المغربي 
فت�شاعف  وتعبيراته،  اأ�شكاله  ب��ك��ّل 
بلغ  اإذ  ب�شكل لفت،  ال�شعري  الإنتاج 
ع���دد ال��ع��ن��اوي��ن ال�����ش��ع��ري��ة ال�����ش��ادرة 
�شعرياً،  عنواناً   141 الثمانينيات  في 
و351 في الت�شعينيات، وما يزيد عن 
الألفية  �شنوات  من  الآن  حّتى   700
ال��ث��ال��ث��ة، بما ف��ي ذل��ك اأك��ث��ر م��ن 30 
ع��ن��وان��اً ُط��ب��ع ف��ي ال��م�����ش��رق، ب��ي��روت 
تحديداً. كما ارتبط الرتفاع الكّمي 
لاإنتاج ال�شعري المغربي بديمومة 
����ع ب���ن���ي���ة م���ن���ت���ج���ي الأع�����م�����ال  ت����و�����شّ
من  ع��دده��م  انتقل  حيث  ال�شعرية، 
اأق�����ّل م���ن م��ئ��ة ���ش��اع��ر اإل����ى ال��م��ئ��ات، 
ونعزو ه��ذا الرت��ف��اع اإل��ى ازدي��اد دور 
الأج��ي��ال  وت��ع��اي�����ض مختلف  ال��ن�����ش��ر، 
وظ��ه��ور  ج��ن��ب،  اإل���ى  ج��ن��ب��اً  ال�شعرية 
ق�شيدة النثر التي بدت و�شيلة تعبير 
الجميع حّتى لمن هم خارج ت�شنيف 
جغرافيا  ام���ت���ّدت  مثلما  ال�����ش��ع��راء. 
ه��وام�����َض  لت�شمل  ال��م��غ��رب��ي  ال�����ش��ع��ر 
اأوروبا  واأطرافاً جديدة، ومنافي في 
وكندا، وهو ما فّجر المركز وعّر�ض 
وظ��ائ��ف��ه وت�����ش��م��ي��ات��ه ل��ت��ه��وي��ة غير 
مراجعاٍت  عنه  ترّتب  مّما  م�شبوقة، 
ف���ك���ري���ة وج���م���ال���ي���ة ل ي�����زال ال��ن��ق��د 
��ًا ع���ن اإظ���ه���اره���ا وت��ق��وي��م��ه��ا.  م��ع��طَّ
وترتيباً على هذا وذاك من متغّيرات 
لل�شوت  لف��ٌت  ح�شوٌر  تاأّكد  الواقع، 
خطاب  رفد  الذي  الن�شائي  ال�شعري 
ال�����ش��ع��ر ال��م��غ��رب��ي ب��م��ت��خ��ّي��ل ج��دي��د 
وتعبيرات  و�شيغ  بتلوينات  وو�شمه 
اقترب  بحيث  اإليها،  حاجٍة  في  ك��ان 
عدد المجموعات ال�شعرية الن�شائية 
�شاعرة،   115 ��ْت��ه��ا  اأم�����شَ ال�200،  م��ن 
م��ن��ه��ّن م���ن ل��ه��ا خ��م�����ض م��ج��م��وع��ات 
ال�شوفي،  حبيبة  المريني،  )اأمينة 
مالكة مزان، وفاء العمراني(، واأربع 
)مليكة العا�شمي، ثريا ماجدولين، 
مر�شيد،  ف��ات��ح��ة  ال��ب�����ش��ري،  عائ�شة 
فاطمة الزهراء بن عدو الإدري�شي(، 
وث�����اث )اآ����ش���ي���ة ال��ب��ل��غ��ي��ث��ي، ���ش��ع��اد 
ب������رودي، لطيفة  ف��اط��م��ة  ال��ن��ا���ش��ر، 
مثلما  بنمو�شى(.  وداد  الم�شكيني، 
انتظم عدد من ال�شعراء في حركات 
���ش��ع��ري��ة ط��رح��ت ق�شايا  وج��م��اع��ات 
م��ع��رف��ي��ة م���غ���اي���رة ف����ي ك��راري�����ش��ه��ا 
)»اإ����ش���راف«،  ال��رم��زي��ة  وخراطي�شها 
الألف«،  »البحور  ال�شعرية«،  »الغارة 
���������و�����ض«(، وظ���ه���ر اإل���ى  »م���ك���ائ���د«، »دبُّ
ال�����ش��ط��ح ه���ي���ئ���ات اأدب����ي����ة وث��ق��اف��ي��ة 
ج���دي���دة ت��ع��ن��ى ب���ال�������ش���اأن ال�����ش��ع��ري، 
المغرب«، ل�شان  »اتحاد كتاّب  لًة  مكمِّ
حال الأدباء الوحيد اإلى ذلك الوقت، 
ُي�شبه الحتجاج  اأو خارجًة عليه بما 
التي  ل��واق��ع الأزم���ات  وع��دم الر�شى 

ب��ي��ن الفينة  ك��ان��ت ت�����ش��رب الت��ح��اد 
والأخرى، ولعّلنا نذكر من جملتها: 
»بيت ال�شعر«، »رابطة اأدباء المغرب«، 
ال�شعر  »راب��ط��ة  ال���دي���وان«،  »منتدى 
المغربي  ال�شعر  »جمعية  الغنائي«، 
المهرجانات  عن  ف�شًا  المعا�شر«، 
ال�����ش��ع��ري��ة، وع���ن ج��م��ع��ي��ات ال�����ش��ب��اب 
ال��ب��اح��ث��ي��ن وال��م��ح��ت��رف��ات وم���راك���ز 
البحث التي كانت ُتقيم في الجامعة 
درا���ش��ي��ة  وم��ح��اور  دورات  ال��م��غ��رب��ي��ة 
لم�شاءلة اأو�شاع ال�شعر في المغرب. 
ل��ك��ّل ه���ذه الع���ت���ب���ارات، ن��ق��ول اإن��ه��ا 
ك��ان��ت م��رح��ل��ة ان��ع��ط��اف ك��ّم��ي ب���ارز، 
ونوعّي با �شّك، في م�شارات ال�شعر 

المغربي الحديث.

الراهن ال�سعري وا�ستئناف الوعد
ناأخذ ب�»الراهن« اإذا كان ي�شعفنا في 
ال�شعر  بخارطة  اأم��ك��ن،  م��ا  الإل��م��ام، 
التي  اللحظة  ف��ي  ال��ي��وم،  ال��م��غ��رب��ي 
ماأهوًل  معناه  مجهوٌل  فيها  ُي�شنع 
ب�����دم ال���������ذوات وم��������داد ال���خ���ط���اب���ات 
الوعد  م�شتاأنَفين  ُي��ه��رق��ان  ال��ّل��ذي��ن 
ب��ل��غ��ة ال�����ش��ع��ر وح��داث��ت��ه، ع��ب��ر �شّتى 
الح�شور  بين  ومكابداته  ترحياته 
النظام  والن�شيان،  الذاكرة  والغياب، 
والفو�شى. لهذا من البطان القول 
ب��ا���ش��ت��ق��راء ال��راه��ن ا���ش��ت��ق��راًء ت��اّم�����اً، 
طالما اأّن مجهوله اأكثر من معلومه، 
والمتحّقق اأكثر من ممكنه. الراهن 
الكتابة في  اإل��ي��ه زم��ن  انتهى  ه��و م��ا 
�شيرورات مت�شّعبة ترفد  ال�شعر، في 
اأك��ث��ر م��ن م��ع��ن��ى، اأك��ث��ر م��ن ت��اري��خ؛ 
يتغّير  يفتاأ  م��ا  المعنى،  ب��ه��ذا  وه���و، 
ويتحّول، بحيث ي�شتمرُّ في الت�شييد 
�شبيهاً  ي��ك��ّل،  ل  ال��ذي  البناء  واإع���ادة 
يهداأ  ل  ال��ذي  ال��دائ��م  ر  التوتُّ بذلك 
الحا�شر  �شّد  هو  وما  الحا�شر  بين 
لأج����ل اأن ي��ظ��ّل ال��ح��ا���ش��ر م��غ��اي��راً. 
ال��راه��ن مفهوماً  ما يجعل من  ه��ذا 
العمل  كبيرٍة،  بن�شبٍة  يرجح،  اأ�شا�شياً 

به واختباره.
اإن  القول  اإل��ى  العتبار  هذا  ي�شوقنا 
بعينه،  جيًا  يعني  يعد  ل��م  ال��راه��ن 
واإّنما تخلقه وتتفاعل داخله تجارب 
وروؤى وح�شا�شّيات مختلفة، متمايزة 
للفعل  رها  ت�شوُّ في  متجان�شة  وغير 
الكتابي وتدبُّر طرائق اإنجازه، بحكم 
لدى  ال�شعري  العمل  م�شادر  ع  ت��ن��وُّ
المعرفية  واخ��ت��راق��ات��ه��م  ال�����ش��ع��راء، 
والجمالية لآفاق اأخرى من الكتابة.  
لقد �شار كّل جيل �شعرّي من اأجيال 
ال��ق�����ش��ي��دة ال��م��غ��رب��ي��ة ال��م��ع��ا���ش��رة، 
ال��م��م��ت��ّدة ل��ع��ق��دي��ن، ي��ط��ب��ع ق��ط��اع��اً 
بهوّيته  ال��ف��ت��ّي  ج�شدها  م��ن  ن��وع��ّي��اً 
واأ����ش���ل���وب���ه ول��غ��ت��ه واإي���ق���اع���ات ذات����ه، 
ل  الإج���م���ال.  ف��ي  بخ�شو�شّيته  اأي 
تكون  اأن  الخ�شو�شية  في  ُيفتر�ض 
تحّوًل اأو �شرباً من القيمة الم�شافة، 
روؤية  اأو  اأو ح�شا�شّية  بل وجود كتابة 
�ض  م��ن ن��وع م��ا، خ��ا���ّض ون��وع��ّي، تكرِّ
المختلفة،  التحديث  قيم  من  قيمة 
وتعمل خارج ال�شائد والمجمع الذي 
ي�شّد راهن ال�شعر اإلى �شيغ واأنماط 

مطروقة، ول ُيخل�ض لزمنه.
يتقا�شم اأفَق الراهن، بدرجة واأخرى، 
وق�شيدة  التفعيلة  ق�����ش��ي��دة  ن��م��ط��ا 
الق�شيدة  نمط  انح�شر  فيما  النثر، 
العمودية في ف�شاء منا�شبات قومية 
ووط��ن��ي��ة م��ع��ّي��ن��ة واآن���ي���ة، ب�����ش��ب��ب ما 
يفر�شه ذلك النمط من اإ�شباع ثابت 
ولواٍع لوجدان الجماعة. وبدا يثبت، 
باتت  ال��ن��ث��ر  ق�شيدة  اأن  ب��ا���ش��ت��م��رار، 
ل�شان حال ال�شعراء الجدد الذين ل 
ُيخفي قطاٌع كبير منهم تهافته على 
له  التهافت  ه��ذا  ك��ان  واإن  كتابتها، 
التفعيلة  ق�شيدة  اأن  ذلك  ره،  ُيبرِّ ما 
بال�شعراء  بداأت تفقد رونقها وت�شل 
ال�شاعر  الباب الم�شدود، بتعبير  اإلى 

محمد ال�شرغيني.
اأج��ي��ال  ���ش��ع��راء م���ن  ن��ج��د  ك��ّن��ا  واإذا 
م����ت����ع����اق����ب����ة، ب����م����ا ف������ي ذل�������ك ج��ي��ل 
فكرياً  ينتمون،  الريادي،  ال�شتينّيات 
وج��م��ال��ي��اً، اإل����ى ه���ذا ال���راه���ن، ف��اإّن��ا 
نف�شه ل  الجيل  م��ن  اأف����راداً  وج��دن��ا 
يجمع  ول  واح����دة،  ب�����ش��وّي��ة  يكتبون 
ال�شعري،  للعمل  محّدد  فْهٌم  بينهم 
ووج���دن���ا اأف�����راد ال��ج��ي��ل وال��ج��ي��لَ��ي��ن 
اأو  الخ�شي�شة  ه���ذه  ف��ي  ي�شتركون 
وذاك.  البعد  ه��ذا  ويتنازعون  تلك، 
ال�شعر  ُيغني  مّما  ذل��ك  اأن  �شك  ول 
بالقدر  ح��ي��وّي��ت��ه،  وي�شنع  المغربي 
ال�����ذي ي��ع��ك�����ض م���ن خ���ال���ه ���ش��راع��اً 
وجمالّيات  ح�شا�شّيات  بين  �شمنّياً 
م��ت��ع��ار���ش��ة. ه���ك���ذا، ي��ن��ح��در ���ش��ع��راء 
ال���راه���ن م���ن ج��غ��راف��ّي��ات وُت���راث���ات 
كتابتهم  ف��ي  م��ت��م��اي��زة  وم��رج��ع��ّي��ات 
ل��ل��ق�����ش��ي��دة، ف����ا ي��ج��م��ع ب��ال��ت��ال��ي 
اآل��ي��ات  ��ر  ل��ت��دبُّ ر م��ح��ّدد  ت�����ش��وُّ بينهم 
�شفافية  بع�شهم  عند  نجد  عملها. 
)ر�شيد  لفتاً  وتكثيفاً مجازياً  عالية 
المومني، �شاح بو�شريف، بوجمعة 
العوفي، نبيل من�شر، عبد الحق بن 
وعند  ف���وزي(،  الغني  عبد  رح��م��ون، 
بع�شهم كتابة �شذرية اأ�شبه بالهم�ض 
�شرحان،  �شعد  ال�شالحي،  )محمد 
ع���ب���د ال���������رزاق ال�������ش���م���دي، ف��ات��ح��ة 
اآخرين عناية لفتة  مر�شيد(، وعند 
بال�شفاء اللغوي ونثر الإيقاع )عبد 
ال���دي���ن ح��م��رو���ض، ح�����ش��ن ال���وزان���ي، 
ن��ج��ي��ب خ�����داري، اأح��م��د ال��ع��م��راوي، 
الدمناتي،  اأحمد  غلمان،  م�شطفى 
اأحمد ها�شم الري�شوني(، مثلما نجد 
ال�شردي  على  انفتاحاً  اآخ��ري��ن  عند 
ف��ي ب��ن��اء م��ع��م��اره��م ال�����ش��ع��ري )عبد 
ال�����ش��ام ال��م��و���ش��اوي، ع��ب��د ال��رح��ي��م 
الخ�شار، طه عدنان(،  وعند �شواهم 
�شعر  ل��ج��م��ال��ي��ات  دوؤوب��������اً  ت���ط���وي���راً 
الحمري،  عنيبة  )محمد  التفعيلة 
اأح���م���د ب��ن��م��ي��م��ون، م�����ش��ط��ف��ى م��ل��ح، 
ال���ط���اه���ر ل���ك���ن���ي���زي، ع���ل���ي ال���ع���ل���وي، 
ال��م��و���ش��اوي،  ب�����ش��ك��ار، ج��م��ال  محمد 
اأبو بكر متاقي، عبد الرحيم كنوان، 
�شباح الدبي(، وعند البع�ض معرفة 
داخ��ل  اللغة  �شعرنة  بطرائق  لف��ت��ة 
عبد  محمود  ب��دوم��ة،  )جمال  النثر 
ال��غ��ن��ي، م��ح��م��د ع���زي���ز ال��ح�����ش��ي��ن��ي، 
ث��ري��ا م��اج��دول��ي��ن، ك��م��ال اأخ��اق��ي، 

عبداللطيف الوراري
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اأم��ام  يتجّمع  الب�شر  م��ن  ه��ائ��ل  ح�شد 
ع����ّدة من  ���ش��اع��ات  ق��ب��ل  اأب�����واب مغلقة 
ال����ع����ر�����ض، ه�����ذا ه����و ال��م�����ش��ه��د اأم�����ام 
لإح����دى حفات  ان��ت��ظ��اراً  م��داخ��ل قلعة دم�����ش��ق 
عا�شمة  »دم�شق  فعاليات  �شمن  الرحباني  زي��اد 
اأذه��ان  في  يعبر  وحلم   ،»2008 العربية  للثقافة 
ب��ع��د قطيعة  دم�����ش��ق  ف��ي  »زي����اد نف�شه  ال��ج��م��ي��ع: 
ال�شباب  ينتظرون ومعظمهم من  اآلف  طويلة«. 
ال�شراخ  اأو  التمّرد  في  الرغبة  تجمعهم  الذين 
ي�شمح  ما  اأق�شى  هي  طفولية  ي�شارية  اأفكار  مع 
هل  »�شو  مثل  اأغنيات  لت�شبح  العام،  ال�شرط  به 
ن�شيداً  كافر«  م�ض  »اأن��ا  اأو  و�شلنال«  اللي  الإّي���ام 
ي��ج��م��ع ال���واق���ف���ي���ن ف���ي م���ج���م���وع���اٍت ع�����ش��وائ��ي��ة 
قد  كرنفاٌل  اأو  ع�شوائياً  م��وّزع��ة  حفاٌت  وكاأنها 
الأ�شلية،  الحفلة  م��ن  اأه��م  م��ا  لحظة  ف��ي  يكون 
بكلمات  ال�شارع  في  الجماعي  والغناء  فالتجّمع 
اإلى حدود كبيرة، وهنا  احتجاجية طق�ض مغّيب 
تبرز اأهمية �شخ�ض كزياد فهو حا�شر في حناجر 
الخ�شبة،  على  ح�شوره  من  اأكثر  ال�شباب  ه��وؤلء 
النا�ض  ُيعيد  جميلة  باأ�شطورة  اأ�شبه  الأم��ر  ولعل 
واأمزجتهم،  اأحامهم  بح�شب  وقولبتها  روايتها 
ُيعيدون اإنتاجها اآلف المّرات، وقد يحّملونها ما 
اأو ما يفوق م�شتواها اأي�شاً،  يفوق قدرتها اأحياناً 
فلعل موهبة زياد المو�شيقية تتفّوق على ن�شجه 

الفكري.
اإج���راءات  مع  الأب���واب  ُفتحت  طويل  انتظار  بعد 
ت��ف��ت��ي�����ض م��خ��اب��رات��ي��ة م��ع��ت��ادة م��ث��ل »���ش��ف على 
اأنهم  الحظ  م��ن ح�شن  اإي��دي��ك«.  و»اإرف���ع  جنب« 
بهو  اإل��ى  ندخل  والقلوب.  الحناجر  يفّت�شون  ل 
قلعة دم�شق لننتظر �شاعَتين اإ�شافيَتين تحمان 
مع  �شريعة  ول��ق��اءات  الحا�شرين  بين  حميمية 
علينا  تطّل  العلوية  والغرف  الأ�شدقاء،  ع�شرات 
والفراغ  �شكنوها،  ونظرات من  بذكريات  محّملة 
ُيعيد  حمام  غير  يقطعه  ل  النوافذ  في  الأ���ش��ود 
الحياة اإليه. مع رعب فكرة اأن يكون هذا المكان 
الآ����ش���ر م��ع��ت��ق��ًا ���ش��اب��ق��اً )األ��ي�����ش��ت ج��ري��م��ة بحق 
اإلى معتقل؟(  ل قلعة تاريخية  اأن ُتحوَّ الإن�شانية 
ي�شعد  حتى  مهل  على  بالت�شّرب  الأفكار  ت�شتمّر 
زياد وبقّية اأفراد الفرقة الذين ي�شل عددهم اإلى 
من  ه�شتيرية  نوبة  مع  الخ�شبة  على  الخم�شين 
من  بمقطع   الحفل  ُيبتداأ  وال��وق��وف،  الت�شفيق 
»اأب���و علي« حّية!  اإل��ه��ي مو�شيقى  ي��ا  ع��ل��ي«.  »اأب���و 
اإنها تكّثف مرحلة مهمة من حياتي، فقد در�شت 
عاماً كامًا على ثاثة كا�شيتات منها »اأبو علي« 
و»كيفك اإنت«. كنت في الرابعة ع�شرة من عمري 
باأحام تبتلع العالم، واأمل وح�شي بالقدرة على 
اأً باأفكار  تغييره اأو بالحد الأدنى �شفعه؛ �شاباً معبَّ
والأه��م  عديدة  اأ�شكال  في  ت��ت��وّزع  وطاقة  ثورية 
األم  روح غير مقولبة وترف�ض الن�شياع. ي�شعد 
ة. يا اإلهي اأين �شرُت، ما  في الحلق ي�شّمونه غ�شّ
كالطحالب  ينبت  الياأ�ض  لكن  واأكتب  اأحلم  زلت 
اأران��ي في الرابعة ع�شرة من عمري  على ال��روح، 
بين  وح��ي��داً  اأب��ك��ي  ث��م  والع�شرين،  ال�شابعة  وف��ي 

بما يحلمون،  ي��ف��ّك��رون،  بما  اأع��ل��م  ل  ع���ّدة،  اآلف 
اأعلم  لكني  اأدمعهم،  اأم�شح  اأو  اتهم  غ�شّ اأ�شمع  ل 
ة ما مع هذا المتمّرد. ت�شتمّر  اأن لكلٍّ منهم ق�شّ
��ب ج��م��ال��ي��ات  ال��ح��ف��ل��ة ف���ي ط��ق�����ض ح��م��ا���ش��ّي ُي��غ��يِّ
التجديد في  الكثير من  التي حملت  المو�شيقى 
التوزيع ب�شكل خا�ض. اأجل من الوا�شح اأن النا�ض 
اأن  تريد  اإنها  �شوتها،  يرتفع  اأن  تغّني،  اأن  تريد 
تتنّف�ض، حتى اأن زياد قال ممازحاً: »اأنتم تعرفون 
احتاجت  حين  ف��ي  ع��ام��ة  اأول  م��ن  المقطوعة 
قلت  الحفلة«.  لهذه  التدريب  من  �شهراً  الفرقة 
قد  الحما�شة  هذه  اأن  اأعلم  باأ�ض!  ل  نف�شي:  في 
ُت�شيء اإلى الم�شروع المو�شيقي، لكنها الأهم في 
في  دم�شق  �شباب  خيرة  من  اآلف  اللحظة،  ه��ذه 
الحفلة  تنتهي  واح���د.  �شوت  ولهم  واح��د  مكان 
المزيد  فيطلبون  محّبيه،  زي���اد  ��ي  ُي��ح��يِّ اأن  بعد 
اأو  الحلم  ينتهي  ثم  الأخ��ي��رة  المقطوعة  فيعيد 
اإل��ى  القلعة  �شجن  م��ن  لنخرج  الف�شحة  تنتهي 

دم�شق القلعة، لكن فرادى على غير ما دخلنا.
بعد عام، عاد زياد اإلى القلعة، لكن بتمويل خا�ض 
هذه المّرة، ومن بين الرعاة »بيب�شي« التي كثيراً 
ما دَعونا اإلى مقاطعتها ب�شبب دعمها لإ�شرائيل 
و»فورد« الأميركية، وهذه اأول �شفعة لنا، وباأ�شعار 
األف  اأرخ�شها  ال�شاب  لجمهوره  وح�شّية  بطاقات 
اأكبر  ليرة �شورية! ومع هذا كانت المحّبة لزياد 
ب�شروط  من المعّوقات، فامتاأت القلعة مجّدداً 
عدم الحترام ال�شابقة نف�شها من حيث التفتي�ض، 
ال��رداءة من حيث التوزيع والتنظيم  وبكثير من 
��م ال��ج��م��ه��ور ب��ح�����ش��ب اأ���ش��ع��ار ال��ب��ط��اق��ات،  ل��ُي��ق�����شَّ
وليجل�ض ما يزيد عن ن�شف هذا الجمهور على 
جانبيَتين  ب�شا�شاَتين  مكتفين  م��ت��راً   150 بعد 
�شّيئة  اإح��داه��م��ا  ال��ه��واء،  م��ع  تهتّزان  قما�شيَتين 
جيداً.  ُمباأَّر  غير  ال�شوئي  الرا�شق  لأن  ال�شورة 
يمكن  التي  الم�شيئة  التفا�شيل  من  الكثير  ثمة 
الح�شور،  حما�شة  على  ت��وؤّث��ر  ل��م  لكنها  ذك��ره��ا، 
�شيطرة  م��ع  غريب  ب��ب��رود  لكن  الحفلة،  وب���داأت 
المهم،  المو�شيقي  الم�شروع  بدل  لا�شتعرا�ض 
اإذ ل���م ي���ق���ّدم زي����اد م���ا ُي��ده�����ض ع��ل��ى ال��م�����ش��ت��وى 
المو�شيقي، وكاأنه اّتكل على الحما�شة والت�شفيق 
نعرف  ل��م  و»تنكيتاته«،  تعليقاته  م��ع  والتفاعل 
اأنها تعزف  لنكت�شف  اإل لحقاً  الكمنجات  بوجود 
العامات نف�شها دون جهد في التوزيع. تّم تكرار 
والتي  نعرفها  التي  الكامية  المقاطع  عدد من 
خيبة  مع  الحفلة  انتهت  ثم  الإذاع���ة،  في  تتكّرر 
ل رمزاً لدينا اإلى �شلعة لك�شب ما  اأمل كبيرة تحوِّ
يقرب الع�شرين مليوناً في اأربعة اأيام، �شلعة ُتباع 

لكننا لم ن�شترها، والكل ي�شاأل لماذا يا زياد؟!
في  ال��م��ّرة  ه��ذه  لكنها  للحلم،  ف�شحة  كانت  لقد 
الذين  الراأ�شمالين  من  والقيود  القلعة،  �شجن 
ك��ن��ا ن��غ��ّن��ي ���ش��ّده��م، ت���ذّك���رت وق��ت��ه��ا ق�����ش��ة ح��رق 
الفل�شطينية  الأعام  ورفع  الإ�شرائيلية  الأعام 
ف���ي م��ظ��اه��رات ع��رب��ي��ة ف���ي ك���ن���دا، وال���ت���ي ع��رف 
النا�ض بعدها اأن بائع الأعام كّلها كان �شهيونياً 

ي�شتثمر في كل �شيء.

عبد الوّهاب عّزاوي

ومنهم  ال��ح��ي��ول(،  يون�ض  منيري،  ر�شيد 
ال��ق��ول ال�شعري  ب�����ش��اط��ة  ب��ي��ن  م��ن ج��م��ع 
)منير  والإدها�ض  المباغتة  على  والقدرة 
يا�شين عدنان، محمد م�شعاد،  الإدري�شي، 
الب�شري(، ومنهم  عائ�شة  بولعي�ض،  منير 
م����ن ت���ج���د ف����ي ق�����ش��ي��دت��ه ن����ب����رة ت��ط��ف��ح 
)�شاح  ال�شاخرة  والمفارقات  بالرف�ض 
بلمو،  محمد  ال�شيخي،  محمد  ال��ودي��ع، 
محمد حجي محمد، عبدالحق ميفراني، 
ال��ك��ن��ت��اوي ل��ب��ك��م(، وف���ي ق�����ش��ي��دة اآخ��ري��ن 
غنائّية تطفح بالحب والحكمة وا�شتئناف 
ال���وع���د ب��ال��ل��غ��ة )م��ح��م��د ب��ّن��ي�����ض، محمد 
الأ�شعري، عال الحجام، محمد ال�شابر، 
محمد بودويك، عبد ال�شام م�شباح، وداد 
ي�شير  غير  ع��دد  ل��دى  ون��ج��د  بنمو�شى(، 
منهم �شوتاً جهورّياً يلهج بجراحات الذات 
الزويتني،  الدين  )نور  وعزلتها  وخيبتها 
الم�شعودي،  محمد  بّني�ض،  اأحمد  محمد 
ال�شام دخان، �شعيد يا�شف، مح�شن  عبد 
اأخ����ري����ف، ف������وؤاد اأف�����را������ض، م��ح��م��د اأن�����وار 
محمد، اإبراهيم القهوايجي، عبد الهادي 
رو�شي،  لبنى المانوزي(، لكّن عدداً قليًا 
منهم ارتفع ب�شوؤال الذات وانفعالتها اإلى 
التاريخ  ف��ي  وبحثها  اأ�ْشَط�رتها  م�شتوى 
اأه��ّم��ه��م  ول��ع��ّل  ال��ج��م��اع��ي،  اأو  ال�شخ�شي 
)اإدري���������ض ال��م��ل��ي��ان��ي، م��ح��م��د ب��ن��ط��ل��ح��ة، 
بوجبيري(،  الرباوي، محمد  علي  محمد 
ال�شفحة  فل�شفة  على  يعمل  م��ن  ومنهم 
ال�شعرية واإنطاق اأيقوناتها الكامنة، �شّيما 
من خبروا ت�شاري�ض ال�شعر ودرجوا فيها 
بلبداوي،  اأحمد  بّني�ض،  )محمد  عطا�شى 
وعند  العمراني(،  وفاء  اأخريف،  المهدي 
ل��ل��واق��ع واح��ت��ف��اء  ت�����ش��ذي��راً  ن��ج��د  بع�شهم 
باليومي والعابر ب�شكل ينّم عن مقدرة في 
ت�شويره و�شخ�شنته )ح�شن نجمي، عزيز 
ال�شالحي،  عبدالإله  الباز،  �شعيد  اأزغاي، 
ان�شغاًل  اآخ��ري��ن  اإدري�����ض ع��ل��و���ض(، وع��ن��د 
ال�شعر  ف��ي  ال��روح��ي  اأو  ال�شوفي  بالبعد 
)م��ح��م��د ال�����ش��رغ��ي��ن��ي، اأم��ي��ن��ة ال��م��ري��ن��ي، 
الم�شكيني،  لطيفة  الرباوي،  علي  محمد 
اأحمد بلحاج اآيت وارهام(، ومنهم من نهل 
كال�شوريالية  حديثة  �شعرية  م�شادر  من 
بما يك�شف في ن�شو�شهم عن ارتياد اآفاق 
الحلم والهذيان والمفارقة واللعب باللغة 
اح�شاين  زريقة،  عبداهلل  و�شاط،  )مبارك 
الحكماوي،  ج��ال  فهمي،  ه�شام  بنزبير، 
ول��دى  من�شوم(،  ر�شيد  م�شناوي،  نفي�ض 
عكوفاً  ناحظ  ال�شواعر  من  ي�شير  ع��دد 
بالأنثوي  وافتتاناً  الج�شد  هوام�ض  على 
واله�ّض )وفاء العمراني، عائ�شة الب�شري، 
بّني�ض،  ال���زه���راء  ف��اط��م��ة  ال��زب��اي��ر،  ن��ج��اة 
رج���اء ال��ط��ال��ب��ي، اأم���ل الأخ�����ش��ر، فتيحة 
النوحو، اإيمان الخطابي، ابت�شام اأ�شروي، 

فاتحة مر�شيد، اإلهام زويريق(. 
ه���ذه ال��م��اح��ظ��ات، ال��ع��اب��رة وال��ُم��ْج��م��ل��ة 
ب��ال��ت��ال��ي، ل ت�����ش��ت��ق��رئ ال���راه���ن ك��ّل��ه، ول 
اأنها وقفت عند ق�شاياه واإ�شكالته  تّدعي 
حيث  ال�شعراء  وا�شعًة  م�شاراته،  وتتّبعت 
ما  اإل���ى  ت��وم��ئ  لكنها  ي��و���ش��ع��وا.  اأن  يجب 
د  ي��ح��ف��ل ب���ه ال��م�����ش��ه��د ال�����ش��ع��ري م���ن ت��ع��دُّ
مثمر وحياة خ�شيبة وواعدة، وتك�شف عن 
المعا�شر،  المغربي  ال�شعري  المتن  غنى 
اأعمار الكتابة  وعن تعّدد منتجيه من كّل 

وح�شا�شياتها وروؤاها للذات والعالم...

النقد و�سلطة الحجاب
تلوح لنا الجمالّيات الجديدة التي اختّطها 
الثمانينيات  بعد  ما  المغربي، من  ال�شعر 
قطعت  لأنها  بالتاأّمل،  جديرة  اليوم،  اإلى 
م���ع م���ا ���ش��ب��ق��ه��ا، وك���ّر����ش���ت وع���ي���اً ج��دي��داً 
رفعت  بعدما  برّمتها،  ال�شعرية  بالم�شاألة 
ويّممت  والأي��دي��ول��وج��ي،  ال�شيا�شي  عنها 
كان  ما  اأّن  حّتى  المغامرة،  �شطر  وجهها 
اأكثر ح�شوراً في  اأ�شبح  وماأموًل  ياً  ُمتخفِّ
تجربة الراهن. لكّن النقد لم يخ�ض فيها 
بعد. فاإذا كانت تجارب �شعرنا ال�شابقة قد 
من  بها  واحُتفي  نقا�شات،  حولها  اأث��ي��رت 
مثلما  م��ع��ق��ول��ة،  بن�شب  ال��دار���ش��ي��ن  ق��ب��ل 
�شة وذات رمزّية بحكم  كانت اأ�شواتها مكرَّ
ارتباطها بم�شاريع وموؤ�ّش�شات كانت تعتبر 
ت��ح��دي��داً،  ���ش��ال��ي  ال��رِّ ال�شعري،  المو�شوع 
ال�شعرية  تجربتنا  فاإّن  لخطابها،  امتداداً 
ال��ع��م��اء،  وُت���واج���ه  ال��ُي��ْت��م،  ال��راه��ن��ة تتكلَّم 
ُت�شمع،  لم  اأ�شواتها  من  كثيراً  اأن  مثلما 
ُيجهل،  هنا،  م��ن  ب��ال��ك��اد.  اإل  ُت�شمع  ل  اأو 
الراهن  داخ��ل  اعتبار  فيه  م��ا  الآن،  حتى 
البّتة،  غ،  م�شوِّ من  هناك  ولي�ض  ال�شعري. 
اأن يظّل نقد ال�شعر المغربي كما هو، واأن 
ال�شلط  هيمنة  ميدان  على  خطابه  يثبت 
نف�شها،  الن�شو�ض  يجتّر  والكلي�شيهات، 
نف�شها،  والم�شطلحات  نف�شها،  والأ�شماء 
و�شكاني  انتقائّي  نف�شه.  الحياة  وه��واء 
وحاجب. ل ينظر اإلى الأرا�شي الجديدة 
ما  بقدر  المغربي،  ال�شعر  يحترثها  التي 
ال��خ��ا���ض.  وان�����ش��ج��ام��ه  اإل����ى نف�شه  ي��ن��ظ��ر 
كّل  ال�شعر مجهوًل في  يظّل هذا  ولذلك 

مكان.
باتت هناك حاجٌة ملّحة اإلى نقد حقيقيٍّ 
و�����ش����ارم ل���ه ه��اج�����ض الن���ت���م���اء اإل�����ى ه��ذا 
خ�شو�شّياته،  ي��در���ض  ال�����ش��ع��ري،  ال��راه��ن 
وُي��ق��اي�����ض اإ���ش��اف��ات��ه ال��ن��وع��ي��ة �شمن ت��ّي��ار 
به  يتحّكم  ما  ويك�شف  ال�شعرية،  الحداثة 

من قوانين واأ�شئلة متنّوعة ومرّكبة. 
ي��ن��ت��ظ��ر من  ال��م��غ��رب��ي  ال�����ش��ع��ر  اإّن راه����ن 
وق����ّراء،  ون���ّق���اداً  ���ش��ع��راء  ك��اف��ة،  المعنّيين 
مثًا:  بينها  م��ن  لأ�شئلة  اأج��وب��ة  �شياغة 
اأّي��ه��م��ا اأول�����ى، ال��ك��ت��اب��ي اأم الإن�����ش��ادي في 
زخ��م  اأّي  اأّم����ي����ة؟  اأغ��ل��ب��ي��ة  ذي  م��ج��ت��م��ع 
الفل�شفية  ال��م��ع��رف��ة  ت�����ش��ف��ي��ه  اأن  ي��م��ك��ن 
ع��ل��ى ال��م��م��ار���ش��َت��ي��ن ال�����ش��ع��ري��ة وال��ن��ق��دي��ة 
ال��م��غ��رب؟ واأي م��وق��ع م��ح��ت��م��ل، في  ف���ي 
خ��ارط��ت��ن��ا ال�����ش��ع��ري��ة، ل�����ش��ع��راء ق��ادم��ي��ن 
اإل�����ى ال�����ش��ع��ر م���ن م���ع���ارف وح�����ش��ا���ش��ي��ات 
اأّي متخيَّل يمكن  ية لفتة؟  وهوام�ض ن�شّ
ال�شعرية  »ال��ك��ت��اب��ة  م�شطلح  ُي��رخ��ي��ه  اأن 
وطني  �شعري  متخيَّل  اأّي  بل  الن�شائية«؟ 
مغاربة  �شعراء  ب�شدد  نهند�شه  اأن  يجب 
)الأمازيغية،  المحّلية  بلهجاتهم  يكتبون 
الح�ّشانية والعاّمية(، اأو بلغات الدول التي 
وكندا  ب��اأوروب��ا  المهاجر  في  ت�شت�شيفهم 
و���ش��واه��م��ا؟ وب��ع��د ه���ذا، لي�ض ب��م��ق��دور ل 
النقد الأيديولوجي بم�شبقاته المت�شّلبة، 
التكنوقراطي،  بعمائه  ي  الن�شّ النقد  ول 
والإ���ش��غ��اء  الق�شيدة  اإل���ى ج��وه��ر  ال��ع��ب��ور 
اإلى حيوّيتها الدائمة. الحيوّية فقط، من 

ذات اإلى ذات.
ول ي���زال ال��راه��ن راه���ن���اً، وم���ا ت���زال ذات 
�����َش��ب  ال��ك��ت��اب��ة ل ت��ك��ّل ع��ن رّج اأ���ش��ج��ار ال��نَّ

المغربي لل�شعر وال�شعرّية، هنا والآن!
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اأنِت تبكين حياتك 
التي ت�شّج بِك

اأن�������ا اأب�����ك�����ي اأم������ام 
ع�شرين عاماً من الموت

1
من  ال�����ش��ك��اك��ي��ن...  م��ن  كثير 

التاريخ على ال�شرير 
كثير من ال�شرق يجعلني اأرى 

الأ�شنيات اأزهاراً 
ك�����ث�����ي�����ر م��������ن ال�����ح�����ج�����اب�����ات 
والأح����ج����ي����ة ل��ت��غ��ط��ي��ة ه���ذه 

الرغبة التي تنزف
ك����ث����ي����ر م�������ن ال�������ج�������ه�������ات... 

الحوا�ض... العوالم
لأرى
اأنك

�����ش����دي����دة ال���ب���ي���ا����ض ك��غ��ي��اب 
حقيقي

2
لماذا الحّب دائماً من هواء

لماذا الندم دائماً من معدن؟

3
ترين  الياطر الأحمر

فاأ�شاً في �شدر غروب مخيف
اأق��������ول اإن����ه����ا م����ج����ّرد ق��ط��ع��ة 

معدن
على جدار م�شتودع

ت��ق��ول��ي��ن ان��ظ��ر اإل����ى ك���ل ه��ذا 
الدم

قِك اأ�شدِّ
اأرتبُك

واأخاف مّني واأنا اأعانقك
ي����اط����َر زم������ٍن م����ت����روك����اً ع��ل��ى 

�شاطئ ما

4
الذئب الذي �شاأكونه

لن يحّل المتاهة

5
في الزاوية نعّد قباتنا

�شوداء اأرقام الفقد

6
في الرتجاف

نتكّون

7
داخ�������ل ك���ل���م���ات م���ث���ل ظ���ال 

ممّزقة
يحدث م�شقبلنا

8
تعودين اإليه
واأذهب اإليه

الغمو�ض
الذهب الذي يذوب

تحت �شم�ض الم�شافة
الغمو�ض الذي يركن �شغيراً 

وثقيًا
بين اليَدين

تمثال الخ�شارة
الطفل الذي ت�شتهين

األعابه...  يقّلب  الذي  الطفل 
هواج�شِك

اأن���������ا... اأداع��������ب ����ش���ع���رك ف��ي 
الطريق اإلى الق�شيدة

9
هذا الحجر الذي وجدناه

على �شفح جبل
ذاكرُة غراب

���ش��ع��ي��ِه ع��ل��ى ال���ط���اول���ة ق��رب 
علبة الميك اآب

من  قطعة  اإل���ى  �شتحتاجين 
جلد الريح

مقطع من اأنفا�ض الرعاة في 
بّرية باردة

10
كلما ع�ش�شُت على ذاكرتِك
اأرى نف�شي رجًا اآخر ينزف

كلما قلُت اأحّبك
اأربح حياة لن اأعي�شها

11
يدك على قلبي

ول  ُيفتح  ل  زم��ن  �شرير  لها 
ُيغلق

يدي في الم�شافة اإلى �شعرك
مجّرد يٍد مطفاأة �شت�شقط

في
منف�شة نظرات خائفة

12
لماذا ما�شيك 

ر�شالة ا�شتلُمها كّل يوم؟

13
في ليٍل ما

في طبيعة ما
وعلى �شرير من ع�شب

ح��ي��ث ال��ج�����ش��دان والأ���ش��ج��ار 
جدٌل ناعم

تحدث حياة
لن يرويها اأحد

14
هكذا اإذاً

جررِت اهلل اإلى الم�شهد
هكذا

راأيُت الرعب فماً مفتوحاً
هكذا تنتقل الحياة

م���ن ال���ط���اب���ق الأر�����ش����ي اإل���ى 
العلوي

تاركة خلفها هالة من الأزهار 
ال�ّشامة

15
اإنها اأخطاء الأمل

اأن نخرج اإلى �شرفة
ل تت�شع لثَنين

16
اأن اأربط بين رائحتك

وبين �شلطة ما
بين هذه الخدع الغام�شة

التي ت�شيل بمحاذة ج�شَدينا
وبين جيو�ض من القتلى

ينّظفون حياتي من التجربة
اأن  دون  وح�����دي  )ل����ي  ي��ع��ن��ي 

يفهم اأحد(
 اأن اأرى حروف الجّر

ح�شراٍت تقر�ض الأثاث
في بيتك الأ�شفر

ال�شغير

17
ل �شيء �شيعيدني اإلى نف�شي

باأن  الهاتف  اأطالب  لن  حين 
يرّن

البريد باأن ي�شل
ل �شيء �شينقذني مّني

ح���ي���ن ل�����ن اأن���������ش����ى ال���م���وج���ة 
اليتيمة تطير 

في مطبخك
الري�ض/

الزبد
الذي يغّطي حياتي

الجنين الذي لن يكبر اأبداً

18
اإنه ال�شعر

له رائحة �شمكة مّيتة
رائ���ح���ة ال���ع���رق ت��ح��ت اإب��ط��ي 

الحّاج
رائحة قّفازات علماء

ي�شّرحون هيكًا غريباً
في مختبر تحت الأر�ض

اإنه ال�شعر
ل����ه رائ����ح����ة ال�������ش���ّج���ة ال���ت���ي 

ُيثيرها اأعداء
دائماً ينت�شرون

رائ����ح����ة ك���ائ���ن���ات ب��ورخ��ي�����ض 
العجيبة

ت�شبه  ال���ت���ي  ع��ان��ت��ك  رائ���ح���ة 
جنيناً

في معبد �شومري
محترقة  قطعة  اآخ���ر  رائ��ح��ة 

من القطن
الذي �شّببته ال�شهوة

19
يحدث اأن يَديك ت�شّدان

ثقوب ال�شدى
يحدث اأن الثنائيات مجّوفة

األ�������ه�������ذا ال�����������ش�����وت م��ك��ت��م��ل 
برداءة!؟

يحدث اأن اأبي المري�ض
يتاأّلم في الغرفة المجاورة

بينما اأنا
اأتذّكر قدَميك على الطاولة
تقلّدان دموعي على الكلمات

20
في حفرة نف�شي

اأجل�ُض
معِك

لهذا... كانا يتعّذب

��ت��ة ف��ي ال��ت��راب ال��ذي  »خ��ا���ش��رت��ي م��ف��تَّ
خاتمك  الزهرّي/  خاتمك  فيه  اأ�شعت 
ال����ذي م��ن��ح��ك ذك����ورة واأن���وث���ة« ، ه��ذه 
واأنثى في الوقت  اأن يكون ال�شاعر ذكراً  الفكرة، 
ال�شاعر  مجموعة  عليها  ق��ام��ت  وال��ت��ي  نف�شه، 
برجه«   في  الحمل  »عزلة  لعيبي  �شاكر  العراقي 
)دار ال��ن��ه�����ش��ة ال��ع��رب��ي��ة(، ت��ح��ّق��ق��ت م��ن خ��ال 
الأنثى  بل�شان  التعبير  للغاية في  معادلة �شعبة 
خ�شو�شية  موا�شيعها  اأكثر  ط��رح  في  والتوّغل 
وحميمة: »اأيها المبّجل المخادع الذي ل يعرف 
انت�شف  ال���واح���دة/  ال�����ش��اع��ة  ب��ع��د  م��خ��دع��ي  اإّل 
�شريع  المائي  الباب  على  واقفاً  زلت  وما  النهار 
�شن  اأبلغ  اأن  قبل  �شريعاً  مّني  انت�شْف  العطب/ 

الحكمة«.
لقد اأراد لعيبي تدوين ال�شغف في اأدق الحقائق 
ال��ج��ان��ب  اإغ����ف����ال  ل���اأن���ث���ى دون  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
اأنثاه  ا�شتح�شار  اإلى  الروحي، واحتاج هنا فقط 
جاعًا  بل  اإليها،  م�شغياً  داخله  في  تكمن  التي 
ا�شتكمال  ال��دي��وان  ه��ذا  اإذاً،  م�شموعاً.  �شوتها 
ل��م�����ش��روع ل��ع��ي��ب��ي ال�����ش��ع��ري الإي��روت��ي��ك��ي ال��ذي 
بداأه منت�شف ال�شبعينيات اإلى اأن و�شل ن�شوجاً 
اإل�����ى ه����ذه ال��م��ج��م��وع��ة ال���ت���ي ي��م��ك��ن اع��ت��ب��اره��ا 
اإيروتيكية بامتياز، تتكئ على الإ�شارة  مجموعة 
والت�شريح لكل ما هو ح�ّشي وخا�ض، دون اإغفال 
اأبداً: »حّبات  دمجه بالروح التي ل تنف�شل عنه 
ب��الأح��رى على ظ��ه��ري )...(  ت��ت��دح��رج  ال��ح��ّم��ى 
ي��ا اإل��ه��ي ه��ا ه��ي ذي �شبّية ت��خ��رج م��ن اأرج���وان 
تجربتها الأولى/ تفوح �شباحاً اأقوى من رغيف 
�شورة  ���ش��وى  ل�شت   )...( ال��ف��رن  م��ن  للّتو  خ��رج 
اأخيراً/  لت�شتقر  الف�شاء  في  دارت  غ�شب/  من 
كويكباتي   )...( ثدَييك  بين  الهابط  الخط  في 

حجر القدر/ وق�شيبي �شبع«.
وعبر هذه الإيروتيكية اأراد لعيبي اأن يخبر عن 
الوقت  في  الإن�شان  يعي�شها  التي  الخيبات  عمق 
غير  بال�شغف  الخيبات  تلك  وات�����ش��ال  ال��راه��ن، 
المتناهي بالحياة والعالم والتاأّمل بما فيه، من 
الإن�شاني،  ال��داخ��ل��ي  العالم  اإل��ى  ال��ول��وج  خ��ال 
�شاأن  عن  لغة ح�ّشية معلناً  ب�شنع  انهمك  لذلك 
ينت�شر  اإذ  ب��ال��واق��ع،  ع��اق��ة  ل��ه  ح�����ّش��ي  مح�ض 
المطالب  ع��ب��ر  الجن�شية  ول��ح��اج��ات��ه��ا  ل��اأن��ث��ى 

الفطرية والغريزية.
مقاربة  عملية  اأي�شاً  برجه«  في  الحمل  »عزلة 
تجّلياً  بو�شفهما  والإيروتيكية  الت�شّوف  بين 
روح���ي���اً م���ن خ���ال ال��ج�����ش��د، ف��ال��ت�����ش��ّوف ل��دى 
غاية  اإل��ى  الو�شول  اأج��ل  من  تجلٍّ  هو  اأ�شحابه 
ال��غ��اي��ات ال��ت��ي ه���ي ان���ع���دام ك���ل م���ا ي��ح��ول بين 
المت�شّوف وبين اهلل، من خال �شرف كل ع�شو 
من اأع�شاء الج�شد للو�شول اإلى ال�شمّو الروحي 
الأع���ل���ى، ل���ذا ي��ن��ف�����ش��ل ال��م��ت�����ش��ّوف ت��م��ام��اً عن 
ج�شدية  مناجاة  فهي  الإيروتيكية  اأما  الكونية، 
اإلى  و�شوًل  وج�شدياً  روحياً  الآخر  لاتحاد مع 

العزلة الأ�شمى.

فرا�ش �سليمان

تهاني فجر
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حمد الدُّوخي

نماذج كثيرة من ق�شائد ال�شّياب ت�شلح 
ال�شينمائية  للباغة  م��ا  ع��ل��ى  دل��ي��ًا 
م���ن ق��ي��م��ة ت���غ���ّذي ال���ج���ان���ب ال���دلل���ي 
اأن نعيِّن  للن�ض ال�شعري. قبل ذلك ل بّد لنا من 
ال�شينمائّي،  للملفوظ  ال�شعري  ال�شت�شقاء  روافَد 
اللغة  واآليات  اأن تك�شر قواعد  لها  والتي ل يمكن 
�ض قّوة  ال�شينمائية والتي تتركز - اأوًل - في تفحُّ
الن�ض،  بناء  ف��ي  وال��ك��ام��ي��را،  ال�شيناريو  م��ن:  ك��ل 
هما  ال�شينمائيَتين  المفردَتين  هاتين  لأّن  ذل��ك 
ال�شينمائي  التمهيدي للعمل  ال�شياق  الأ�شا�ض في 
والذي يتجّلى بتقانة المونتاج، اإذ تاأخذ كل مفردة 
ال��ذي  »ال���ش��ت��ه��داف«  م��ن  ا�شتغالها  ه��وّي��ة  منهما 
يتغيَّاه البناء المونتاجي، على اعتبار اأن المونتاج 
يمنح ال�شيناريو هوّيته ل�شتهداف ال�شكل النهائي 
مايو،  لبيار  ال�شينمائية«  »الكتابة  )راج��ع  للن�ض 
ت���رج���م���ة: ق��ا���ش��م ال���م���ق���داد، ال��م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة 
الكاميرا  1997(، وهو كذلك مع  لل�شينما، دم�شق 
اإذ  الن�ض،  موجز  لتقديم  المتوا�شل  الجهد  في 
الكاميرا  لفعل  المونتاجية  المراقبة  عملية  تتّم 
باتجاه  الكاميرا  حركة  وتر�شيم  ر�شد  خال  من 
ميلها  في  الكاميرا  ف�»حركة  المق�شود،  الموجز 
ن��ح��و ال�����ش��روري ت��ت��رك ج��ان��ب��اً ك��ل م��ا ه��و زائ���د« 
ال�شورة«  اإلى  الكلمة  ال�شينمائي: من  )»الخطاب 
بغداد  الثقافية،  ال�شوؤون  دار  م�شلم،  عبد  لطاهر 
ز مفعولها على الحذف وهو  اأنها تركِّ اأي   ،)2005
ُيعدُّ  اأخرى:  وب�شورة  لا�شتهداف.  الآخر  ال�شكل 
الل�شان  ل��م��ف��ردات  ��َع��ة«  »ال��َم��ْو���شَ جهاز  ال�شيناريو 
ال�شينمائي من حيث تر�شيم الوحدات الديكورية 
و����ش���ن���اع���ة ال�����ف�����راغ ال������ذي ه����و م���ج���ال ال��ح��رك��ة 
 - الحذف  باآليتها في   - الكاميرا  وتعدُّ  الفيلمية، 
الحركة   - ال�شينمائي )»ال�شورة  الإح�شا�ض  جهاز 
ح�شن  ترجمة:  دول��وز،  لجيل  ال�شورة«  فل�شفة  اأو 
 ،)1993 دم�شق  الثقافة،  وزارة  من�شورات  ع���ودة، 
اأي  الكّل«،  ومن ثّم فالمونتاج هو عملية »تحديد 

اأن العمل ال�شينمائي هو المعادلة المتاأتية من:
مونتاج:   = ح��ذف  ك��ام��ي��را:   + مو�شعة  �شيناريو: 

انتقائية   > = تحديد الكّل
ة ال���ت���خ���ط���ي���ط ال�������ش���ي���ن���اري���وي ف����ي ال��م��ت��ن  ف����ق����وَّ
وح��دات  توزيع  في  قيمته  من  تنبع  الفيلملوجي 
ال�شورة  ر���ش��م  ف��ي  خ��ارط��ة  الن�ض  مانحاً  ال��ك��ادر، 
ال�شورة/  خ��ال  من  وذل��ك  يريدها،  التي  الكّلية 
التي  ال�شعرية  ال�شورة  خ��ال  م��ن  اأي  �شيناريو، 
ت��ت��ك��ئ، ف��ي ب��ن��ائ��ه��ا، ع��ل��ى ق�����ش��ة، ول ي��ك��ت��م��ل ه��ذا 
الق�شة،  ه��ذه  تنتهي  عندما  اإل  لل�شورة  ال��ب��ن��اء 
ونرى ذلك في قول ال�شّياب بق�شيدته »في ليالي 
حين  ال��ح��زي��ن،/  الخريف  ليالي  ال��خ��ري��ف«:»ف��ي 
ي��ط��غ��ى ع��ل��يَّ ال��ح��ن��ي��ن/ ك��ال�����ش��ب��اب ال��ث��ق��ي��ل/ في 
زوايا الطريق/ في زوايا الطريق الطويل،/ حين 
الذكريات،/  توقد  العميق/  ال�شكون  وه��ذا  اأخلو 
بابت�شاماتك ال�شاحبات،/ كل اأ�شواء ذاك الطريق 

البعيد/ حيث كان اللقاء/ في �شكون الم�شاء«.
وه��ن��ا ن��اح��ظ اأن ه���ذا ال���ق���ول م��ب��ن��يٌّ ع��ل��ى فعل 
ال�شورة  تكتمل  ل  ق�ضٍّ  وفق  الن�ض  ُيكيِّف  �شرديٍّ 
من  مكّونة  هنا  ال�شورة  وجدنا  لذا  باكتماله،  اإل 
اأي ل توجد �شور جزئية يمكن  المقول،  كل هذا 
ما  وك��ل  ح��دوده��ا،  يتوّقف عند  اأن  ال��ق��راءة  لفعل 
التمف�شل  ه��و  ال�شتمرار  على  الفعل  ه��ذا  ُيعين 
الناتجة  ال��ع��رو���ش��ي��ة  ال��وق��ف��ات  نتيجة  ال��ح��ا���ش��ل 
وكذلك  المقطع،  ه��ذا  ف��ي  التقفوي  ع  ال��ت��ن��وُّ ع��ن 
الب�شري  الإيقاع  اأنتجها  التي  الدللية  الوقفات 
وهي  هنا  الم�شيطرة  الب�شرية  اللفظة  بوا�شطة 
قراءة  حركة  تر�شيم  على  �شاعدت  والتي  الفارزة 

المقطع.
الأدب��ي،  باأ�شلوَبيه:  هنا  ال�شيناريو  عمل  ويتبّدى 

د  زوَّ اإذ  الطويل،  الَنَف�ض  بهذا  ال�شورة  م  ق��دَّ حيث 
���ه ه���ذه الإط���ال���ة زم��ان��ي��ًة  ال��م��ق��ط��ع ب������اأدوات ُت���وجِّ
��ل��ًة ب���»ح��ي��ث«؛  ��ل��ًة ب���»ح��ي��ن« وم��ك��ان��ي��ًة م��ت��م��ثِّ م��ت��م��ثِّ
ر التكوين بكادر محتٍف بفعل  والتنفيذي الذي اأطَّ
وتو�شيٍف  الثقيل«(  )»كال�شباب  طبيعّية  اإ���ش��اءٍة 
ل��ل��م��ك��ان ال����ذي ت��ج��ري ف��ي��ه ح��رك��ة ال���ك���ادر )»ف���ي 
اأما  زوايا الطريق/ في زوايا الطريق الطويل«(. 
ال��ك��ام��ي��را فينبع  ل�شان  م��ه  ي��ق��دِّ ال���ذي  الإح�����ش��ا���ض 
بين ملفوظات ل يوجد  ال��رب��ط  ق��درت��ه على  م��ن 
الترابط  بينها  ي��ك��ون  اإن��م��ا  مبا�شر،  راب���ٌط  بينها 
وهذه  ال�شوري،  ق  للتدفُّ ه  الموجِّ هو  المو�شوعي 
بح�شب  ال�����ش��ّي��اب،  اعتمدها  ال�شينمائية  الإف����ادة 
الثامنة«،  »الرحلة  كتاب  في  جبرا  اإبراهيم  جبرا 
من  المعنى  يمنع  هند�شياً  تركيباً  ��ر  ت��وفِّ و�شيلًة 
»المبغى«:  ق�شيدته  في  كما  والت�شّتت،  النفات 
ك�شاعة  المغّنية/  لواحظ  كبير/  مبغًى  »ب��غ��داد؟ 
الجلو�ض في محطة  تتكُّ في الجدار/ في غرفة 
القطار/ يا جّثة على الثرى م�شتلقية/ الدود فيها 
م��وج��ة م��ن اللهيب وال��ح��ري��ر«. م��ن ال��وا���ش��ح في 
تربط  ال�شعرية  الكاميرا  حركة  اأن  المقطع  هذا 
بين �شور ل يوجد اأي نوع من العاقة بينها غير 
رابط المو�شوع، وذلك مثل لقطة »بغداد؟ مبغى 

م�شتلقية«،  الثرى  على  جثة  »يا  لقطة  مع  كبير« 
فما الذي ي�شّوغ مثل هذا الت�شوير غير المو�شوع 
وه���و اإع���ط���اء ال��م��ت��ل��ّق��ي ال�����ش��ورة ال��وا���ش��ح��ة عن 
النحطاط والتدهور الجتماعي؟ كذلك لقطات 
الجدار«، وهذا  المغّنية و�شاعة تتكُّ في  »لواحظ 
وهو  الكاميرا  بوا�شطة  المونتاج  اأ�شكال  �شكل من 

تقطيع ال�شور وربطها بم�شهد عام.
ال�شيناريو  كل من  فاعلية عمل  اإلى  الإلماح  بهذا 
��دن��ا ل��ج��م��ال��ي��ة ال��ع��م��ل  وال���ك���ام���ي���را ن���ك���ون ق���د م��هَّ
الو�شيلة  اأدواته، فهو  اأهّم  اأنهما  المونتاجي، ذلك 
»ق�شايا  )راج��ع  ال�شينمائي  المجال  في  الفّعالة 
�شيميائية  اإل��ى  مدخل  ال�شينمائي:  الجمال  علم 
الدب�ض،   نبيل  ترجمة:  لوتمان،  ل��ي��وري  الفيلم« 

اإ�شدار النادي ال�شينمائي في دم�شق، 1989(.
تنه�ض ق�شيدة »في الليل«. على مر�شٍد مونتاجيٍّ 
اإذ   ، دالٍّ ك��لٍّ  في  ال�شعري  ك  التحرُّ وح��دات  د  ين�شّ
ذ بثاث  يفتتحها ال�شّياب بم�شهد داخلي �شريع ُينفَّ
»ال��غ��رف��ة  ل��ل��م��ك��ان:  ح�ّشية  ���ش��ورة  تعطي  ل��ق��ط��ات 
�شّباكي  الباب/ وال�شمت عميق/ و�شتائر  مو�شدة 
الثاث  اللقطات  هذه  اأن  ناحظ  فهنا  مرخاة«. 
هة بحركة كاميرا تحيط بالمكان من خال  موجَّ
الباب،  على  ت�شّلطت  فالأولى  لعد�شتها،  حركَتين 
�شورًة  لُتعطيا  ال�شتائر،  نحو  كت  تحرَّ والثانية 

لّلقطة اللفظية: ال�شمت عميق.
بعد ذلك ينتقل ال�شاعر اإلى م�شهد خارجي، مانحاً 
ع في  التنوُّ من  للق�شيدة جانباً  ال�شعرية  الحركة 

بي  د  يتر�شَّ ل��ي،  ُت  يتن�شَّ طريق/  »ُربَّ  الت�شكيل: 
باك، واأثوابي«. خلف ال�شُّ

ر بلقطَتين  ناحظ اأن هذا الم�شهد الخارجي م�شوَّ
بي  د  و»يتر�شّ لي«  ت  يتن�شّ طريق  )»رب  اأفقيَتين 
الداخلي  الو�شع  مع  تتوا�شان  ال�شّباك«(  خلف 
م�شدولة  ال�شمت  ها  يعمُّ مغلقة  )غ��رف��ة  للمكان 
ال�شتائر( اإذ مثل هذا الو�شع ُي�شعر باأن ثمة َمن - 
ت«، وكذلك ناحظ اأن هذا الم�شهد  رّبما - »يتن�شَّ
اإل��ى  للرجوع  »التهيئة«  ب��دور  تقوم  ب��دال��ة  ��ل  ُم��ذيَّ
الم�شهد الداخلي، وهي »اأثوابي«، فهي دالة تنتمي 
اإلى المكان الداخلي )الغرفة( وت�شكِّل وحدة من 
وحداته الديكورية الفاعلة في تن�شيط الإح�شا�ض 
بالحال ال�شيكولوجي للمكان الداخلي، وذلك من 
اللون  وكذلك  ب�شتان«(،  ع  )»كمفزِّ الت�شبيه  خال 
بقوله:  وذلك  )�شود(،  ال�شاعر  اإليها  هه  وجَّ الذي 
ع ب�شتان، �شوُد«. بعد ذلك، و�شمن  »واأثوابي/ كمفزِّ
ه���ذا ال��م�����ش��ه��د ال���داخ���ل���ي، ي�����ش��ت��غ��ل ال�����ش��اع��ر على 
�شخ�شنة هذه الدالة ليخلق منها ُمحاَوراً مفتر�شاً 
في هذا المكان النفرادي بق�شد اإ�شفاء �شيء من 
اأو  الإينا�ض على هذه ال�شبحية التي تلفُّ المكان، 
هي عملية تذويت هذه الدالة وجعلها ذاتاً م�شاركة 
وذلك  ال�شبحية،  هذه  معاي�شة  في  ال�شاعر  ل��ذات 
من خال لقطة ثابتة وموّجهة بق�شدّية اإلى هذه 
ع  الدالة من قبل كاميرا ال�شاعر: »واأثوابي/ كُمفزِّ
ب�شتان، �شوُد/ اأعطاها الباب المر�شوُد/ َنَف�َشاً، ذرَّ 
وتهم�ض  الموت،  ذاك  من  تفيْق/  فتكاد  اً،  ح�شَّ بها 
ليزورك  يبق �شديق/  »لم  وال�شمت عميق:/  بي، 
في الليل الكابي/ والغرفة مو�شدة الباِب«. بعدها 
الملفوظ  الخارجي من خال  الم�شهد  اإلى  يعود 
بالنفتاح  اإح�����ش��ا���ش��اً  م  ي��ق��دِّ م��ا  فيه  اإذ  »و���ش��ري��ُت«، 
على الخارج. ثم يتقّدم الم�شهد من خال �شياق 
نهاية  حتى  ال�شاعر  �شوت  ُيديره  ا�شتباقيٍّ  ح��وار 
الم�شهد والذي بنهايته تنتهي الق�شيدة: »ولب�شت 
تلك  في  اأّم��ي/  �شتلقاني  و�شريت  بالوهِم/  ثيابي 
من  الليا/  »اأتقتحم  �شتقول:  الثكلى،/  المقبرة 
وب  خرُّ زادي:/  من  اأتاأكل  جوعان؟  رفيق؟/  دون 
من  ن��ه��ا/  �شتنهله  وال��م��اء  ال�����ش��ادي؟/  المقبرة 
من  والب�ْض  اأثوابك؟  ترمي/  األ  الأر���ض:/  �شدر 
كفني،/ لم يبَل على مرِّ الزمِن،/ عزريل الحائك، 
اإذ يبلى،/ يرفوه. تعال ونم عندي:/ اأعددُت فرا�شاً 
لل�شم�ض،  اأ�شواقي/  من  اأغلى  يا  لك  لحدي/  في 
اإذا  الديك  لهتاف  تجري،/  ك�شلى  النهِر/  لأم��واه 
دوَّى في الآف��اِق/ في يوم الح�شِر«./ �شاآخذ دربي 

في الوهِم/ واأ�شير وتلقاني اأّمي«...
ن���اح���ظ اأي�������ش���اً وج����ود ن����وع اآخ����ر م���ن ال��َم��ن��ت��ج��ة 
)النقطتان  الب�شرية  ال��م��ف��ردات  ا�شتخدام  وه��و 
ال��م��ت��وا���ش��ل��ت��ان ال��ل��ت��ان ت��ف��ي��دان ف��ي ال��دلل��ة على 
ام���ت���داد ال��م��ع��ن��ى وك���ذل���ك ال���ف���ارزة ال��ت��ي ق��ّدم��ت 
تقطيعاً لل�شريط ال�شعري، والنقطتان الراأ�شيتان 
تف�شيله،  المراد  للمعنى  دَتين  ممهِّ جاءتا  اللتان 
والنقطة الدالة على النهاية، وعامة ال�شتفهام( 
وقد ا�شُتخدمت كاإ�شارات من اأجل تر�شيم خارطة 
فال�شينما  ��ق  م��وثَّ ه��و  ك��م��ا  اإذ  ال��ق�����ش��ي��دة،  ل��ق��راءة 
اقتب�شه  فيما  وذل��ك  الكتابي،  ال�شكل  م��ن  اأف���ادت 
الهيروغليفية في تطوير  الكتابة  اأيزن�شتاين من 
تقنية المونتاج )»فهم ال�شينما« للوي دي جانيتي، 
الأمر   .)1981 الر�شيد،  دار  علي،  جعفر  ترجمة: 
ه��ذا  ف��ي  ال�شينما  م��ن  الإف�����ادة  م��ن  يجعل  ال���ذي 

المجال اأمراً ممكناً.
اإف�����ادة ال�����ش��ّي��اب م��ن ه��ذا  اإل����ى اأن  ب��ق��ي اأن ن�����ش��ي��ر 
�شكل  �شمن  بقيت  واإن  حتى  ال�شينمائية،  التقنية 
حّدة  على  دليًا  ت�شكِّل  فاإنها  المبا�شرة،  الإف���ادة 
فاعلية هذه  اإلى  مبكراً  الذي فطن  ال�شّياب  وعي 

التقانة الكبرى.

بدر �شاكر ال�شّياب، بري�شة: عبد اهلل اأحمد.
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با�سم �سليمان

لو كنُت 
مّيتاً

لح�شر 
الذباب الأزرق

الأكثر حكمة  من 
هدهد �شليمان

ليخبرني عن اأنثى 
تبكيني في الأبي�ض

وعر�ض للدود ت�شتريح 
فيه الخادرات في 

اليوم ال�شابع
اأربعينيتي  لتبداأ 

باأ�شباح لها ملم�ض 
الفرا�شات

اأنا الذي اأفقدتني 
هوليوود �شكينة 

المقابر
�شاأ�شترجع طماأنينة 

ال�شباب

وليتكّلم عليَّ �شبيٌة 
بون �شجاعة  يجرِّ

الجناَحين
فوق ال�شفة 

اإذ يتحّولون اإلى �شاعة 
رملية بين ال�شواهد

اأنقُر على كتف 
اأحدهم

قائًا ب�شوت مجّوف: 
لو �شمحتم الموتى ل 

يغّيرون العادات
فالليل لبا�ض لهم 

والنهار حياة
فت�شّق العتمة 

�شرخاٌت بعيدة مهوى 
القرط 

اأتقَنها كثيراً 
م�شطفى العّقاد

فاأجفل كما كنت في 

حياتي من مقابر 
يمكر بها الأولد

اأرك�ض على روؤو�ض 
اأ�شابع خيالي

يتململ جار لي ويكحُّ 
اآخر

ف�شّكان المقابر
يرحلون 

ليقفوا على ر�شوم 
الحياة

في حين 
اأبقى على غ�شن

بعيَنين كبيرَتين 
ر�شمهما طفل
في غياب اأّمه

انتظَر فاأراً
ل ياأتي

لأنه ي�شبه ميكي 
ماو�ض.

تـــرجـــمـــة: �ــســوقــي 
م�سلماني

الوجود، الوجود 
الوجود

غرانت كالدويل
خرجُت للع�شاء في الليلة الفائتة 

مع اأ�شدقاء 
�شربُت كاأ�َشي نبيذ 

دّخنُت ثاث �شجائر 
اأكلُت فخذ �شاة مغليًة وخ�شراوات 

م�شلوقة على البخار 
و�شّت قطع �شوكول وفنجان قهوة 
وت���ح���ّدث���ُت ع���ن ال���ف���ن وال���وج���ود، 

الوجود الوجود 
الكوري�ض،   � الأب��وري��ج��ن��ال  وك��ي��ف 

الموري�ض والمونغا�ض 
مر�شدونا الف�شائّيون 

وك���ي���ف ن��ح��ن ال����ت����اأت����اوؤون ن��ت��ك��ّل��م 
كثيراً 

لأننا م�شطربون 
ك��ي��ف ه���م ي��غ��ّن��ون الأر������ض ون��ح��ن 

رها  نحفِّ
وكيف تاأمرك العالم 

اإمبراطورّية  اأ�شرع  اأميركا  وكيف 
معروفة 

وك����ي����ف ك������ّل الإم�����ب�����راط�����ورّي�����ات 
اأ�شبحت بالتدريج اأبطاأ 

وكيف الإمبراطورّية المقبلة 
ورّبما هي اليابان 

انتهت قبل اأن تبداأ 
ي�شّد  ال��ذي  الوحيد  ال�شيء  كيف 

عالماً متفاوتاً ليّتحد 
هو كارثة بيئّية كونّية 

وكيف ذلك يح�شل الآن 
وكيف ال�شفدع ل يقفز من الوعاء 

الذي يغلي 
ا�شتمعُت  البيت  اإلى  وعندما عدُت 

اإلى الأخبار 
عن ثاثة عّمال مناجم يموتون 

تحت  م��ت��ر  خم�شماية  ع��م��ق  ع��ل��ى 
الأر�ض 

بعدما ا�شطدموا بجيب غاز 
ا�شتلقيُت على ال�شرير 
حّدقُت بال�شقف لفترة 

لدّي اأفكار واآراء حول اأ�شياء 
لكني بتدّرج 

اأتخّطاها. 

ما بعد زمجرة الغوريلال
اأنثوني. جي. بينيت

اأن ت��ك��ون ���ش��وق��اً م��زدح��م��ًة وب��رّي��ًة 
مقفرًة في اآن واحد  

اآخر �شاق  اإمبراطورّية على  ومثل 
ت���ق���ُف ل���ي���اٍل م��ظ��ل��م��ة ف���ي ع���رب���دٍة 

مخمورة 
وع��ل��ى رغ���م ذل���ك ك��ان��ت ����ش���راراٌت 

ت�شيء ليَل ال�شماء 
كانت اأّياٌم فيها الحب جامح  

كانت اأّياٌم تتاأّبط الذراُع فيها ذراعاً 
تتاأّبط ذراعاً  

الأيدي فيها ت�شبُك الأيدي ت�شبُك 
الأيدي  

تلتقي  ب��ال��ع��ق��ول  ت��ل��ت��ق��ي  ال��ع��ق��وُل 
بالعقول  

ف���ي���م���ا ال����ق����ل����وب ت�����ه�����در، ت���ح���ّل���ق، 

تختلط 
وتقفز اإلى الأمام 

هذا الحّيز الذي ت�شغله الآن لي�َض 
اأكثر من نثرة  

هو في اآن واحد ابُن واأمُّ واأُب الأّيام 
والأ�شابيع والأ�شهر 

ثّم  تلجم  التي  الأب��دّي��ة  والحركة 
ت�شترجع المدَّ المحارب 

وعلى رغم ذلك فاإن مئات الألوف 
��ه��م  ����َل ب��ع�����شُ م����ن ال����ذي����ن ت����وا�����شَ

ببع�ض 
في �شرادق عظيم متعّدد الألوان 

ال����ذي����ن م�������ش���وا اأم������ي������اًل ط��وي��ل��ة 
متهاوين الواحد بعد الآخر 

خ��ل��ل ال��م��ق��اط��ع��ات ال��م��ح��اي��دة مع 
الإ�شكندر 

اأجل النبي، من  مع هانيبعل، من 
اأجل الم�شيح، من اأجل بوذا 

م��ع ن��اب��ل��ي��ون، ���ش��ّد ن��اب��ل��ي��ون، من 
اأجل هتلر، من اأجل الحّرية 

ين، من اأجل  مع ماو، من اأجل الدِّ
الدولة 

اأو بب�شاطة لكي يم�شوا 
غادرْتنا،  اأج�شاُمهم  الذين  ه��وؤلء 

جميُعهم يحت�شدون في كلِّ راأ�ض 
اأم����ام ال��م��ب��ا���ِش��ر، خ��ل��ف ال��م��ب��ا���ِش��ر، 

بجوار المبا�ِشر 
داخل ذلك الحّيز وخارجه
وخلف زمجرة الغوريلا.

ك�اج�و اإفريقي
اآدم اأتكنز

كاجو اإفريقي 
�شحنُة ثمار غريبة 

ر  األّذ من المخدِّ
حقول اأغاني في علبة تنكّية 

في مكان من خزانة موؤونة 
في محّلة اإنمور 

ح�شاد ال�شنة تلك كان جّيداً 
كّل بذرة هي دمعة �شافية 

مغّلفة بعبد 
جلدها الم�شموم منزوع 

�شراعّية  �شفن  اإلى  وُحِملت  ُعلِّبت 
قوّية 

لكي ت�شل بعد قرن 
ومن ثّم ُتنَقل مخفورة 

وهي تمّر في �شوارع واأزّق��ة محّلة 
اإنمور 

الأم العجوز هابارد تتذّكر 
فقدان  م��ن  ال��ك��اب  ا�شتكت  كيف 

الرّقة لقيمتها الغذائّية 
ل�����ح�����وم ال�����ث�����ي�����ران ك�����ان�����ت غ�����ذاء 
ل��������اإن�����������������ش��������ان ف����������ي ������ش�����ح�����ون 
م���ط���ل���ّي���ة ب���ال���م���ي���ن���اء ال���ح���ام�������ض 
��ه��ا  ال����ك����ل����ُب ����ش���ي���ت���رّدد ف����ي ل��ح�����شِ

وتنظيِفها 
اأو تنقيب اأ�شنانه ال�شفر 

حاِلماً بالرخاء ينهمر 
من خزانة موؤونة 

في محّلة اإنمور.

�سلمه جعفر

خيال 
ال�شبّية 

َرجُع 
مو�شيقى

ذه فرقٌة من  تنفِّ
م�شاكيَن �شّتى

يباغتها النب�ُض؛ 
نب�ُض الأماني 

وما من مغنٍّ
يغامُر كيما

يغازل قلَب ال�شبّيِة، 
ويدعوُه للرق�ِض 
فتهذي اإذ ا�شتعل 

الوجُد قالت:
عرفتُه تكتكًة كالمطْر
ي�شاغُب وجَه المدينِة 

يزرُع خطواتُه في 
الرياِح

ي�شيع ويفتح في كلِّ 
حيٍّ نوافَذ

واحدٌة للغياِب
وواحدٌة حزنها غام�ٌض 

�شبيٌه باأنثى اأتت من 
بعيٍد

تزّين اأطرافها في باٍد
يروَن الجماَل يجرجُر 

رجَل الطهارِة 
للموبقاْت 

واأخرى ت�شبِّح با�شِم 
الر�شا 

الذي لن يجيء
عرفتُه... ل ما عرفتُه 
وجهُه �شرٌّ َتغنَّى وفجٌر 

بعيد
وعيناُه حين تفي�شان 

تذّكرني بالفراِت
لقد كنت اأجهل في 

ما م�شى كيف اأربط 
ملَحُه بالعذِب

يا لل�شماْء 
يزيد الت�شاوؤُل

كيف ي�شيِّر عيناُه 
حقًا 

وج�ف�ن�اُه ف�ي�ه ك�ط�ي�ٍر 
غريْب

ل ال�شماواُت يعرفَنُه 
ول رفقٌة تحت�شي 

ال�شاَي عند ال�شباِح 

وتلقي التحيَة
جهلي يزيُد

ت�شتعيرُه بو�شلتي كي 
ي�شيَر 

جهاتي التي �شّيعتها 
الحياُة

ي�شيُر اأنا
بدونه ل �شيء ي�شرُق 

ل ال�شم�ُض تجري 
بميقاتها كّل يوم

ول قمٌر يت�شعلك بين 
النجوِم

ويغوي ال�شبايا 
بناياتِه ال�شاهراْت

***
المغّني الذي ل 
يقامُر بال�شوِت

خاَف الغناَء 
ففي )ما عرفتُه(

كلُّ الحكايِة 
ورٌد تخّلى عن الماِء 

يوماً 
وماٌء غوى في انحناِء 

الإناء
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»هو  ياأتي:  ما  النا�شر«  »كلمة  م�شّمى  تحت 
كتاب ي�شعق قارئه وي�شيبه بالدوار«(!

ا�شتقالتها  ع�شاف  زينب  كتبت  الفور،  على 
تقديم  قبل  ال�شوؤال:  لكن  ال�شبب.  �شارحًة 

ال�شتقالة، اأين يمكن ن�شرها؟
رف�شوا  )فقد  م�شتحيل  الورقية؟  المنابر 
وهو  ال��ح��اج،  اأُن�شي  ا�شتقالة  ن�شر  قبل  م��ن 
فكيف  عربية،  جريدة  اأكبر  تحرير  رئي�ض 

�شيقبلون ن�شر ا�شتقالة �شاعرة �شابة(.
لم ن�شاأ اإحراج ال�شاعر ال�شديق قا�شم حداد، 
رئي�ض تحرير موقع »جهة ال�شعر«، مع اأننا 
كما  الن�شر.  يمانع  لن  باأنه  يقين  على  كّنا 
ال�شاعر  مع  توا�شل  على  بعد  نكن  لم  اأننا 
في  لن�شرها  الجنابي  القادر  عبد  المتمّرد 

موقع »اإياف«.
قلبي،  في  �شخ�شية  ة  غ�شّ وه��ذه  النتيجة، 
جمانة  م��ن  �شفهي  ب��اع��ت��ذار  الأزم���ة  انتهت 
ح����داد )ال���ت���ي ُذع�����رت ي���وم���ذاك م���ن ف��ك��رة 
الف�شيحة »ال�شاعقة«( مع اّدعائها اأن عقل 

العويط هو من قام بتلك »الإ�شافات«!
وحين  قليلة،  لأ�شابيع  عملها  زينب  تابعت 

�شنحت اأول فر�شة غادرت )اإلى الكويت(.

رمزية �سوقي اأبي �سقرا
ال��ان��ه��ائ��ي،  الن��ح��ط��اط  ه���ذا  و���ش��ط  اإذاً، 
الأ�شياء  ُي�شّمي  اأح��د  ب��ّد م��ن وج��ود  ك��ان ل 
ب��م�����ش��ّم��ي��ات��ه��ا. ك���ان ل ب���ّد م��ن وج����ود منبر 

ُي�شير ويف�شح ويّتهم.
���ش��ع��واء  ال���ي���وم، ي��ع��رف ال��ج��م��ي��ع اأن ح���رب���اً 
ال�شّرية  مرحلتها  من  اأ�شهر  منذ  )انتقلت 
اإل������ى م��رح��ل��ت��ه��ا ال��ع��ل��ن��ي��ة( ُت���خ���ا����ض ���ش��ّد 
»الغاوون«، وتحديداً من المنابر ال�شحافية 

الكبرى التي يتوّلها �شعراء.
لماذا اأقول ذلك؟

وهي  مهمة،  بحقيقة  للتذكير  ذل��ك  اأق���ول 
يكن  ل��م  »ال���غ���اوون«  على  الح�شار  ه��ذا  اأن 
موجوداً في انطاقتها. ل بل اإنه كان ثمة 
المنابر.  بع�ض  م��ن  ب��الن��ط��اق��ة،  اح��ت��ف��اء 
ال��ق��ائ��م��ي��ن ع��ل��ى  اأن  ال���م���ع���ق���ول  ف���ه���ل م����ن 
كل  ي�شّيعوا  كي  ال�شذاجة  بهذه  »ال��غ��اوون« 

هذا الدعم والحتفاء؟
بالطبع ل.

»ال���غ���اوون« ل��م ي��ك��ن ل��دي��ه��ا اأي وه���م. لقد 
اأق���دم���ت ع��ل��ى م��ا اأق���دم���ت ع��ل��ي��ه وه���ي تعي 
ومافيات  قرا�شنة  �شّدها  ت�شتعدي  باأنها 
وق���ّط���اع ط����رق. ب���ل اإن���ه���ا، واأق���ول���ه���ا ب��ال��ف��م 
اإل من  اأجل ذلك؛  اإل من  ت��اأِت  الماآن، لم 
اأجل خلق منبر ورقّي حّر غير خا�شع لجهة 
اأو حكومة اأو �شّلة. فمثلما جاءت »الغاوون« 
الأ�شيل  وتقديم  والفن  ال�شعر  من هاج�ض 
الإ�شاح  في  الأم��ل  والحقيقي، جاءت من 

والتمّرد والتغيير.
المذكورة  المنابر  على  القائمين  اأن  وبما 
اأقول لهم:  ال�شيا�شية،  مهوو�شون بال�شوؤون 
نحن معاَر�شة. على الأقل معاَر�شة. وعليكم 
في  نظرائكم  ب�»ديموقراطية«  تتحّلوا  اأن 

ال�شيا�شة، فتقبلوا بوجود معاَر�شة.
وق���د ب����داأت »ال����غ����اوون« ب��ال��ف��ع��ل ال��ت��وا���ش��ل 
جبهة  لت�شكيل  ال�شباب  العرب  الأدب���اء  مع 
معار�شة ثقافية تواجه عبرها هذا الف�شاد 

الم�شت�شري في الو�شط الثقافي العربي.
بعد  لي  ُيتح  لم  اأم��ر  على  المرور  اأوّد  وهنا 
ت��ب��ي��ان ب��اط��ن��ه، األ وه����و اخ��ت��ي��ار ال�����ش��اع��ر 
ا�شمه  لإط���اق  �شقرا  اأب��ي  �شوقي  اللبناني 
على قاعة المحا�شرات في مقّر »الغاوون« 

بديترويت.
يعرفون  ل  الجديد  الجيل  اأب��ن��اء  م��ن  كثر 
ال����دور ال��ق��ي��ادي لأب����ي ���ش��ق��را ف��ي ال��ح��رك��ة 
ال�����ش��ع��ري��ة ال��ح��دي��ث��ة. ك��ث��ر ل��م ُي�����ش��َم��ح لهم 
لما  �شقرا  اأب��ي  �شوقي  لول  باأنه  يعرفوا  اأن 
»���ش��ع��ر«. ط��وال  »���ش��ع��ر« مجلَة  ك��ان��ت مجلُة 
ح��ق��ب��ة ك��ام��ل��ة ق���ّل���د ال��ج��م��ي��ع ���ش��وق��ي اأب���ي 
�شقرا، وتاأّثروا بلغته. وبع�شهم قّلده تقليد 
بات  ما  �شقرا  اأب��ي  اأ�ّش�ض  لأ�شتاذه.  التلميذ 
اليومية،  الثقافية  بال�شحافة  اليوم  ُيعرف 
قّدم  اأدب��ي في ع�شره.  اأجمل ملحق  وح��ّرر 
واأت��اح  ال�شباب،  الأدب���اء  م��ن  الكثير  الكثير 
ال��ف��ر���ش��ة ل��م��ن ل��م ت��ت��ح ل��ه ال��ف��ر���ش��ة. لكّن 
م��وؤام��رة ق���ذرة حيكت ���ش��ّده ذه��ب��ت ب��ه اإل��ى 
التعتيم  الكبرى  للمنابر  واأوع��زت  المنزل، 

عليه وعلى تجربته.
�شاعر  »ال��غ��اوون« مغازلة  و�شع  كان في  اإذاً، 
ع��رب��ي وا���ش��ع ال��ن��ف��وذ واإط����اق ا���ش��م��ه على 
ال��ق��اع��ة، وم���ن ث���م ن��ي��ل ج��م��ي��ع الأع��ط��ي��ات 
والمكرمات من جوائز و�شفرات وت�شريفات، 
اإل��ى  �شقرا،  اأب��ي  �شوقي  اإل��ى  ان��ح��ازت  لكنها 
ا�شتحّقت  الحقيقي، ولو لم تفعل ذلك لما 

ا�شمها.
الحقيقية  القيمة  اإل��ى  »ال��غ��اوون«  ان��ح��ازت 
ل��ل��م�����ش��روع ال�����ذي ج�����اءت م���ن اأج���ل���ه؛ اإل���ى 
الحقيقي الُمغّيب الُمعتَّم عليه؛ الذي �ُشرق 

مكانه، وُك�شرت الِجرار خلفه.
اأخ��ب��رن��ي ال�����ش��دي��ق ال��ر���ش��ام ح�����ش��ن اإدل��ب��ي 
الأوروب��ي��ة  المتاحف  اأح���د  ف��ي  ت�شّفح  اإن���ه 
الر�شام  زمن  �شدر  اأنطولوجيا   - كاتالوجاً 
ال��ه��ول��ن��دي الأ����ش���ه���ر ف����ان غ�����وغ. اأخ��ب��رن��ي 
التي  ال�شفحات  ع�شرات  قّلب  ب��اأن��ه  اإدل��ب��ي 
تافهين  لر�ّشامين   - بوجاهة   - �شت  ُخ�شِّ
اأخبرني  ال��ي��وم.  باأ�شمائهم  ن�شمع  نعد  ل��م 
اإدلبي اأنه عثر في ال�شفحة الأخيرة - نعم 
يتيمة  لوحة  على   - الأخ��ي��رة  ال�شفحة  في 
�شاحبها  اأن  يوحي  بما  من�شورة  غوغ  لفان 

هو الأقل موهبة بين هوؤلء.
اليوم، ذهب جميع وجهاء تلك الأنطولوجيا، 

وبقي فان غوغ؛ بقيت ال�شفحة الأخيرة.
ه�����ذه ح���ك���اي���ة ال�����ش��ف��ح��ة الأخ�����ي�����رة اأي���ه���ا 
الأ�شدقاء. حكاية الحقيقي الذي ياأخذ به 

التاريخ. هذا در�ض في التاريخ.
المائكة:  �شفات  له  يكون  يكاد  فالتاريخ 
ي��ت��زّوج...  ي��ن��ام ول  ي��اأك��ل ول ي�شرب ول  ل 
ومن  نزيه.  هو  لذلك  حاجات،  با  اأن��ه  اأي 
واحداً  ا�شماً  ُيعطيني  اأن  اأتحّداه  ق  ُي�شدِّ ل 
ه��ذا  ي�شتحّق  اأن  دون  م��ن  ال��ت��اري��خ  خ��ّل��ده 

التخليد.
ت�شتطيع  الثقافية  ال�شفحات  َوَج��اه��ات  ل 
اأم��وال  ول  الموهبة،  عديمي  اأنا�ض  تخليد 
الإغ��راء.  نعم  الإغ���راء.  ول حّتى  الجوائز، 

فالتاريخ لي�ض َرُجًا ليتهيَّج.
واأوؤل������ئ������ك ال����ذي����ن ظ����ّن����وا اأن����ه����م ب��ِح��ي��ل��ه��م 
ال��ت��اري��خ  اإره�����اب  ي�شتطيعون  وَب��ْه��ورات��ه��م 
ل��ي��اأخ��ذه��م ع��ل��ى م��ح��م��ل ال���ج���ّد؛ ف��ال��ت��اري��خ 

ُيتابعهم لمجّرد الت�شلية.

ال�ساعر

ال�����ش��م��ائ��ر اأق�����ش��ى 
البدايات...

واإح���داث  لل�شقوط  ت�شلح  اإذ 
الألم...

الكتابة دون �شمائر...
موٌت با ندم...

اأم�شي دون هوّية اأولى...
فاأخاف الموت في الردهة

جدوى  با  م�شلوباً  والبقاء 
ومعنى 

واأ����ش���دق���اء  ����ش���وارع  ح��ت��ى  اأو 
وكلمات...

ل��ي�����ض ل�����دّي ف��ر���ش��ة ف���ي اأن 
يعرفني اأحد 

ول�شت البداية...
ول يدركني الفرح اإل مقتوًل 

باآخرتي...
واأعلن اأني ل اأتقن ال�شبل اإلى 

المدن البهيَِّة
يهم�شون  ندماء  عن  فاأبحث 

قبل النهاية من كل �ُشْكٍر
باأ�شرار الن�شاء اللواتي ذهبن

وي���خ���ت���م���ون ال���ب���ك���اء ب����اأب����واب 
تدّلني 

اأنا الغريب في كل طريٍق
اأنا�شيد  ف��ي  �شمائر  ل  حين 

ال�شباح
اأط���ف���ال  ي��ك��م��ل��ه��ا  ُج���م���ل  ول 

المدار�ض 
اأو  ت��ع��وي��ذًة  اأو  ل��ت��ك��ون ذاك����رًة 

جملًة 
رخ��ام  على  ال��وارث��ون  يكتبها 

القبور...

الر�شيِن  ليلَي  م��ن  �شاأ�شبُك 
توا�شيَح الثكالى

واأ�شنع من دموع الأّمهات 
���ش��ك��ًا لأن��ه��ار ال��زم��ان ال��ذي 

�شربته الذاكرة
�شاأعتذر من الذاكرة...
اإذ فقدت كّل حوا�شري 

حين غرقت فيها 
واأظنني لم اأعرف الفرق 

بين جملة طارئة في ال�شياق 
وبين 

العتزاز بغرقى الذاكرة...
�شاأعتذر رّبما ممن ينتظرون 

رثاء التفا�شيل
�شاأكون با تفا�شيل مجنَّحٍة

وحتى دون اأع�شاء جن�شيٍة
ولكي اأعّزز المتاهة 

������ش�����اأع�����ت�����ذر م�������ن اأج����ن����ح����ة 
المائكة 

ب��ع��دم��ا اأُ���ش��ق��ط��ه��ا ف���ي ���ش��ّل��ة 
المهمات...

�شاأكون اأنا كما اأنا...
عالم معقم من التفا�شيل...

ال�شمائر هامدٌة 
والألم �شادٌر

والندم �شديق الحكاية الذي 
ل يخون...

اإذاً 
ال��درب على ما م�شى  لنقفل 

اإليه الآخرون
ولنقل من جديد:

اأن�����ا ال�����ش��اع��ر ب��ي��ن ال��خ��ي��اط 
والمراأة...

الم�شافة  رت��ق��ت  اأ���ش��اب��ع��ه  ل 
بين الجروح وق�شائدي

اأر����ش���دت  ت��ل��وي��ح��ة ي���ده���ا  ول 
دربي اإلى قاعها...

وقرب بّوابة ال�شحراء 
اأموُت

ول اأحد يردم هذا ال�شوء 
وهو يهبط 

فوق عالمي الجديد...!

المراأة

الأدراج الحبلى وقد ولدت...
�شوَر الأطفال المفقودين 

وتعاليم الكتب 
ال���ت���ي »وه���ب���ن���ا« اإّي����اه����ا ب��اع��ة 

الكراجات...
وال���ن���م���ل ال������ذي ي������دّب ح���ول 

الأ�شرِة
�شطح  على  رميناه  مما  واأي 

غرفتنا
من بقايا وعلب فارغٍة 

واأحذيٍة اهتراأت 
ونحن نعبر من الدماء 

اإلى جليد النهايات...

م���ا ب��ي��ن��ن��ا خ���راف���ة ت��ت��ن��اق��ل��ه��ا 

الحوا�ض 
���ش��ك��ل��ه��ا غ�����واي�����ة الأم����ن����ي����ات 

والحكايات 
والجلد الأبي�ض يمنح البراءة 

من تاريخ ذهبّي
كتب فيه الحواة دروبهم 

و�����ش����م����اً ي��������دّل اإل��������ى ط���ري���ق 
المقبرة 

ولي�ض في تيهك اأر�شدة
يحتاجها المغّنون كي يكملوا 

و�شفهم...
لل�شور التي تجمعها البراويز 

العتيقة...

وتلويحة اليد ت�شتع�شي
حّتى على من يعّلمنا 

ال��ط��ري��ق��ة الأي�������ش���ر لإت����اف 
الذاكرة...

اأنا من �شورتك الباقية...
جوف  اإلى  ت�شّربانك  قدماك 

بئٍر �شائعٍة
وتكاد اأن تنجو...

فتتبع ريح الع�شِر 
ال��ط��ف��ل  ت���ن���زع م���ن ح�����ذاء  اإذ 

اأ�شواكها
وُت���ب���ق���ي ع���ل���ى ال��ح�����ش��ى ف��ي 

ق�شمة المطاط...

اأن����ا م���ن اخ��ت��ف��ت ف���ي ق��م��ا���ض 
الكفن

كما اأخفتك الطريق 
�شيذكر فيَّ الج�شُد اأن الأو�شام 

مر�شومة 
لتدّل الماء 

كيف يم�شي خفيفاً ورحيماً
ف�����ا ي����ج����رف م�����ا ب���ق���ي م��ن 

ملم�ض يَديك...
الم�شام  ن���زق  ���ش��ي��وؤّرخ  ورّب���م���ا 

�شحوي
ال���م���وُت  ح��م��ل��ن��ي  واإن  ح���ت���ى 

كخبر �شاذٍج
يقب�ض قلوب الأزهار

التي �شبقتني اإلى قبرَك
فهنا في الموت...

كّل الأ�شياء ت�شبح را�شخًة
وت�شبح اأ�شباحاً اإ�شافيًة

يوؤلمها الحب وُيميتها الفقد
وتعت�شرها اأرواح اأ�شحابها

فا تبقى...

علي �سفر
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اآخ��ر. هنا  اأميركا معنى  للتراكم في 
لي�ض الثلج وحده ما يتراكم كل يوم 
بل  فيه،  مجرفتك  ُتعمل  اأن  وعليك 
اأ�شياء كثيرة اأي�شاً يدو�شها الوقت حتى ُتمحى 
على  »هجينة«  �شفة  اإط��اق  يمكن  مامحها. 
هذه الن�شو�ض الثاثة، لكنني لم األتفت كثيراً 
اإلى الت�شنيف بقدر ما حاولت نقل هذه ال�شور 
اأجزاء من م�شاهد عاّمة  ال�شغيرة التي ت�شّكل 
اأكثر ت�شّعباً توؤلف ف�شيف�شاء الحياة الأميركية 
با�شاً  يركب  كمن  تلتقطها  م�شاهد  الراهنة. 
بالروؤية من دون  ي�شمح للعين  �شريعاً  ع�شرياً 
ت�شغيل ذاكرتها التحليلية. لنقل، هي اللغة في 
محاولتها مواكبة عملية الإب�شار ال�شرفة. اأو 
لنقل، هي العربية حين ت�شير على »الفري وي« 
)الطريق ال�شريع(. في الأ�شفل ن�شو�ض لهثة 
ترقيع  لمحاولت  �شادقة  �شور  ه��ي  ومفّككة 
ال�شاعة  دوران  ي��خ��ّل��ف��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ح��ي��اة  ث��ق��وب 

المجنون.   

رجل ن�سي ا�سمه م�ساًء في واجهة جّزار، يلب�س 
العتمة والحذاء ال�سخم، والثلج ي�سقط فوق 

األوان كثيرة ول يمنع اللحم من التعّفن

مثًا  بالأم�ض  تت�شاقط،  والأ�شياء  ي�شير  وكان 
من  ب��ّد  ل  ال�شقف  م��ن  خ�شبية  قطعة  ُخلعت 
ويتكّلم  الهاتف  يفتح  اأن  يتطلب  اإ�شاحها  اأن 
ويدفع  غ��داً  �شخ�شان  اأو  �شخ�ض  وياأتي  كثيراً 
م��اًل ل يملكه، ث��م تقع بعد ذل��ك م��ج��دداً، ثم 
�شخ�شان  وي��اأت��ي  كثيراً  ويتكّلم  الهاتف  يفتح 
اآخ����ران بعد غ��ٍد وه��ك��ذا دوال���ي���ك... قبل ذلك 
قرب تلك الواجهة حيث ي�شّع النيون ب�شافة 
فوق الثلج وتع�ش�ض في الداخل ح�شرات ب�شرية 
قول:  على  مبرمجة   - جميلة  تكون  اأحياناً   -
»م�شاء الخير �شّيدي ماذا تطلب اليوم؟«، وقع 
اأحد اأزرار معطفه، زر �شخيف للغاية ل وظيفة 
له تقريباً، زر كان على الكم الأي�شر، تدّلى من 
يجهز  كي  الخيط  ي�شّد  راح  كم�شنوق.  الخيط 
اأكثر  �شّده هو نف�شه فتدّلى  عليه فلم ي�شقط. 
و�شّوه المنظر حوله و�شار يّلح عليه على �شكل 
�شورة دماغية متكّررة. تركه وتمتم �شيئاً غير 
كان  اآخ���ر،  ي��وم  ف��ي  ين�شاها.  يكاد  بلغة  مفهوم 
دائماً  تحّكمها  ل��وح  ي�شيء  التي  �شّيارته  يقود 
يكن  ول��م  �شيئاً  منها  يفهم  ل  غريبة  ب��اأ���ش��واء 
اإل بقّبعة ال�شماء الرمادية التي تزعجه  يفّكر 
العارية  الأغ�شان  تكتبها  التي  والكلمات  فوق 
تعنيه،  ل  التي  الجميلة  بالتفافاتها  ال�شغيرة 

تحديداً  ح��دث  م��ا  ي��ذك��ر  ل  اللحظة  تلك  ف��ي 
اأن  ل��و  كما  ط��ري��ق فرعية  ف��ي  يبكي  ك��ان  لكنه 
كثر  ميكانيكيون  ق��ال  التي  حياته  م��ن  قطعة 
القطعة  ه��ذه  اأن  ل��و  التلحيم، كما  ج��ّي��دة  اإن��ه��ا 
وتعّطل  الأخ���رى  هي  اأفلتت  قد  المرئية  غير 
�شابلن  �شارلي  قبلها، دخل مع  باأ�شره.  الجهاز 
ينّبه  ك��ان  الآل����ة،  داخ���ل  ال�شهير  الم�شهد  اإل���ى 
التي  العجات  اإح���دى  ف��ي  عطل  اإل��ى  الممّثل 
�شيئاً  �شتمّزق  ب��ّد  ول  معكو�شة  بطريقة  ت��دور 
من ج�شده اأو روحه، لكنه تذّكر اأن �شابلن مّيت 
بهّز  اكتفى  اإل��ي��ه.  ال��ح��دي��ث  م��ن  نفع  ول  الآن 
ابت�شامة عبر   - الإث��ن��ان  وت��ب��ادل - هما  راأ���ش��ه 

زجاج التلفاز. قبل ذلك اأي�شاً...

الخبز  واأكيا�س  المعّلب  الطعام  يرّتب  رجل 
على اأحد رفوف ال�سوبرماركت ثم ياأتي زبائن 

ليخّربوا النظام الذي ُر�سفت به

�شهّيات  ن�شاٍء  في  يفّكر  الأث��ن��اء  تلك  في  وك��ان 
ال�شعر  ذات  الغريبة  الفتاة  تلك  عيَنْي  ويتذّكر 
�شيئاً،  ت�شتري  ي��وم ول  ك��ل  ت��اأت��ي  التي  الأ���ش��ود 
التي تملك  العمل، تلك  اإلى زميلته في  ونظر 
نظرات تطرح الكثير من الأ�شئلة ويعرف باأنها 
تلك  عليه  تلّح  لماذا  تعلم  وه��ي  �شاذجاً  تظّنه 
الفتاة التي تملك ج�شداً �شرقياً وتذّكره بالوقت 
ترتيب  اإل��ى  حاجة  دون  من  هناك  الم�شتر�شل 
كل  يخّربها  من  لياأتي  الرفوف  على  الب�شائع 
ربع �شاعة. والمراأة التي يظّنها فتاته كانت تدور 
بابت�شامتها  ال��رف��وف  ق��رب  ال�شوبرماركت  في 
البلهاء وعيَنيها المخطوفَتين اأبداً، والب�شائع 
تحتاج اإلى ترتيبها من جديد، و�شوت البائعة 
الثلج  اإن  يقول  والمذيع  المذياع،  عبر  يترّدد 
كثيرة ومن �شمنها  اأ�شياء  فوق  اأكثر  �شيتراكم 
اأح��ي��اء  اأك��ث��ر  ف��ي  ال��واق��ع��ة  ال�شوبرماركت  ه��ذه 
المدينة ه��دوءاً و�شمتاً. وهذا الرجل لم يكن 
من تلك المدينة رغم اأنه عرف ال�شمت كثيراً 
من قبل، وعرف عيَنين تطرحان اأ�شئلة كثيرة 
كعيَني  مخطوفَتين  وعيَنين  زميلته  كعيَني 
ال��ف��ت��اة ال��غ��ري��ب��ة، ل��ك��ن��ه ك���ان ي����دور وي����دور في 
ترّن  المعدنية  والنقود  كاأخرق  ويقهقه  دوامة 
يقول  اأحدهم قادماً  راأى  الطاولة، وكلما  على 
اإن���ه بخير وك���ل ���ش��يء ع��ل��ى م��ا ي����رام، لأن اأّم���ه 
المدمنة نّبهته مذ كان طفًا يبكي كثيراً في 
عنها  نجيب  اأ�شئلة  ي�شاألون  الغرباء  اأن  الليل 
اأن��ه ق��ال ذلك  ي���رام، حتى  باأننا على م��ا  دائ��م��اً 
يتذّكر  وك��ان  بيوم،  به قبل موتها  ات�شلت  ي��وم 

اأخاه في كاليفورنيا وكانت الب�شائع تحتاج اإلى 
ترتيب من جديد و�شوت البائعة و...

الأف��ع��ال  ت�سريف  ��ة  ح�����سّ ف��ي  يغفو  رج���ل 
بالإنكليزية والمعلمة تعيد �سرح �سوؤال كانت 

قد �سرحته  للتّو

وكان الجميع يجل�شون في دائرة كي يتحّدثوا 
ف��ي م��ا ل ي��ح��ّب��ون ال��ح��دي��ث ف��ي��ه خ��ا���ش��ة واأن 
معداتهم الخاوية بداأت ُت�شدر اأ�شوات الجوع، 
وال��رج��ل ف��ي ال��زاوي��ة يرمي ال��ن��وم راأ���ش��ه نحو 
الأ���ش��ف��ل ث���م ي��ن��ف�����ش��ه ال�����ش��ح��و ن��ح��و الأع���ل���ى، 
وعقارب ال�شاعة تتلّكاأ في التقّدم. وفي الخارج 
بنكاتهم  اأنف�شهم  الإ�شباني  ال�شف  طاب  يمّر 
غ��ي��ر ال��م�����ش��ح��ك��ة وت�����ش��ري��ح��ات��ه��م ال��م��راه��ق��ة. 
اأم����ا ال��م��دّر���ش��ة ف��ت�����ش��رح ال��ف��رق ب��ي��ن الما�شي 
ي�شتخدم  والطالب  الم�شتمّر  والما�شي  التام 
الم�شارع ويقترف الخطاأ نف�شه ثم يهرب اإلى 
اأن  في  يفّكر  النائم  الرجل  وك��ان  الم�شتقبل. 
الأف��ع��ال  ت�شريف  اأوق���ات  بين  ال��وق��ت مختلط 
ح�شبما  اأي�شاً  م�شارع  هو  الم�شتمّر  فالما�شي 
���ُش��رح ل��ه، وال��م�����ش��ارع ال���ذي ب���داأ ف��ي الما�شي 
الم�شتقبل  وحده  اأي�شاً،  ما�شياً  اعتباره  يمكن 
نجا من �شراك الختاط التي ن�شبها النعا�ض 
والتفكير في زوجة تحاول كل يوم تغيير طاء 
اإن درجة اللون لم تاأِت تماماً  الحائط، وتقول 
كما تريدها، وتنفق ماًل لم يجنه بعد. وكانت 
اأو لعّلها تتحّدث مّرة اأخرى  المدّر�شة تبت�شم، 
ب  والتع�شّ التنّوع  وعن  الرو�شية  اأ�شولها  عن 
وال��ن�����ش��الت، ول��ع��ل ال��ط��اب ال��ع��رب ال��ذي��ن ل 
يفهم �شوى �شحكاتهم، يفّكرون مثله في فتاة 
جميلة طرّية الردَفين وحياة عالية في �شاحية 
الإن��ك��ل��ي��زي،  اللفظ  بح�شب  بيجينغ  اأو  بكين 
وبقريته التي ُتنبت الكثير من الأرز والأطفال 
ال��ح��ف��اة وب��ط��ائ��رات وب��ال��ون��ات ورق��ي��ة ح��م��راء. 
وكان كلما غّط في النوم ابت�شم ون�شي واختلط 
الأمر عليه: هل كانوا طاب ال�شف الإ�شباني 
من مّروا للتّو اأم طاب ال�شف الفرن�شي؟ هل 
اأم يّدعي ذل��ك فقط  ك��ان يفهم اللغة الأخ��رى 
م���ن ب���اب ال��ل��ط��ف ال����ذي ي��ج��ب اأن ي��ت��ح��ّل��ى به 
بين  اأم  نائماً  اأم  م�شتيقظاً  ك��ان  ه��ل  ال��غ��رب��اء؟ 
فجاأًة  المدّر�شة  �شاألته  لو  �شيقول  وم��اذا  بين؟ 
لت�شريف  ا�شتخدامه  يجب  ال��ذي  الوقت  عن 
انتهى من  اأن��ه  اأم  الآن  وه��ل هو يحلم  الفعل؟ 
الحلم لتّوه؟ وهل كان هو؟ اأ�شًا من هو، وما 

هو الوقت المنا�شب لت�شريف الفعل؟

زينب ع�ّساف

لال�ستراك ال�سنوي:
لبنان: 20 دولرًا اأميركيًا. الدول العربية: 

50 دولرًا اأميركيًا. اأوروبا واأميركا: 70 

دولرًا اأميركيًا.

carmen@alghaoon.com



الجمعة  1  كانون الثاني  2010

كانت المفاجاأة في التعّرف اإلى المعاني 
الأول�������ى ل���م���ف���ردات ال���ج���ن���ون وك��ي��ف��ّي��ة 
 » تحّولها وانتقالها ابتداًء بالفعل »ُجنَّ
اأي َخِفَي. والمجنون بهذا المعنى هو َمن يختبئ 

في عقله �شرٌّ اأو �شبٌح اأو طيٌف اأو ظام ما.
ن��ق��راأ في  ال��ت��ع��ري��ف، ح��ي��ث  ه���ذا  ت��وؤّك��د قوامي�ُشنا 
يجّنُه  ال�شيء  »َجَنَن  العرب« لبن منظور:  »ل�شان 
ُج��نَّ عنك... وبه  �ُشِتَر عنك فقد  وك��ّل �شيء  جّناً: 
الأب�شار.  عن  واختفائهم  ل�شتتارهم  الجنُّ  �شّمي 
وكذلك الجنين ل�شتتاره في بطن اأّمه...«. وحتى 

»الجّنة« لأنها مخفّية!
وتتوا�شل المفاجاأة طوًل وعر�شاً بعد اأن تعرف اأن 
والغرام  الحب  في  الرومن�شّية  ال�شاعرية  الكلمة 
َعر«  وهي »الُهيام« معناها »ُجنون النياق« مثل »ال�شَّ
فيقال للناقِة ناقٌة هائمٌة اأو َم�ْشُعورٌة اأي مجنونة 
ومثل »الثَّوُل« وهو جنوُن ال�شاء والدواب كما الَكلَُب 
ُجنوُن الكاب. لكنني لم اأكتِف بهذا الحّد، و�شرت 
اأبحث في ما خّلفه بع�ٌض من ه��وؤلء »المجانين« 
م���ن ن�����ش��و���ض وك��ل��م��ات وح���ك���اي���ات م��ن�����ش��ورة هنا 
وه��ن��اك ف��ي كتب ال��ت��راث ال��ت��ي ل��م ن��األ��ف قراءتها 
كما  بالقطيعة  الأخ���رى  هي  عليها  حكمنا  وكاأننا 
نفعل مع المجانين واأ�شهرها »عقاء المجانين« 
للني�شابوري الذي يورد اأخباراً ون�شو�شاً »مجنونة«، 
اخترُت منها بع�ض »الو�شفات« والأقوال والن�شائح 

لمن يريد اأن يّتعظ:

في  ال��م��ج��ن��ون  ل��ع��ل��ّي��ان  غاريقيون)1(  و���س��ف��ة 
ال�ستغفار

ع  التوا�شُ وهليلج  ال�شبر  وع��رَق  الفقر  ورَق  »ُخ��ذ 
ها دّقاً ناعماً  وبليلَج المعرفِة وغاريقيون الفكر وُدقَّ
بَّ عليها  بهاون الندم واجعلها في طنجير التقى و�شُ
ماَء الحياء واأوقْد تحتها حطَب المحّبة حّتى يرغو 
الزبُد ثم اأفرْغها في جام الر�شى وَروِّحها بمروحة 
بملعقِة  وذْق��ه��ا  الفكرة  ق��دِح  ف��ي  واجعْلها  الحمد 
اأب���داً«. رّب���ك  تع�شي  بعدها  ت��ع��وَد  فلن  ال�شتغفار 

ال�سبابة  واأه��ل  للع�ّساق  المجنون  حّيان  طبخة 
للتخفيف عنهم

»ُخذ َقنَد ال�شفاء و�َشْمَن البهاء وَزعفراَن الر�شاء 
وم����اَء ال��م��راق��ب��ة وان�����ش��ْب طنجيَر ال��ق��ل��ِق واأوق����ْد 
تحَتها حطَب الُحرق واعقْدُه باإ�شطام الحياء وناِر 
ل ثم اب�شطه  ال�شوِق حّتى تزبَد وترغَو رغوَة التوكُّ
جُّ اأوجاُع  على �شحاِف الأن�ض ثم ُكْلُه. فاإذا اأكْلته َت�شُ
القلوب اإلى ُمداويها وت�شكو ال�شمائُر اإلى ُمبليها 

وتبكي العيوُن من محّبِة مبكيها...«.

ر�سالة �سمنون المجنون اإلى اأحد الخلفاء
»و�شلُت اإلى اهلل بعدما اأَمتُّ ما كاَن حّياً وهو النْف�ُض 

واأحييُت ما كان مّيتاً وهو القلُب و�شاهدُت ما كان 
غ��ائ��ب��اً وه��و الآخ����رُة وغ��ّي��ب��ُت م��ا ك��ان ���ش��اه��داً وهو 
الدنيا واأبقيُت ما كان فانياً وهو الُمراُد واأفنيُت ما 
كان باقياً وهو الهوى فا�شتوح�شُت مما تاأن�شون به 

وا�شتاأن�شت مما ت�شتوح�شون منه«.

خبر رازم المجنون
»ك����ان ب��ط��رط��و���َض م��ج��ن��وٌن ي��ق��ال ل���ه رازم وك���ان 
خرَج  ما  اإذا  لكن  وُي���وؤذي  وُي�شمع  يهذي  مدهو�شاً 
الع�شكُر اإل��ى اأر���ض ال��روم خ��رَج معهم وحمَل درعاً 
اأفاق وكاأْن لي�ض بِه ُجنون  و�شيفاً فكّلما لقَي عدّواً 
وكاَن من اأخ�شن النا�ض على العدو وربما قتل في 
اليوم جملًة من الأعداء فاإذا عاَد اإلى اأر�ض الإ�شام 

عاد اإلى جنونه«.

دعاء حّيونة المجنونة
»قالت: من اأحبَّ اأن�َض ومن اأن�َض طرَب ومن طرَب 
ا�شتاَق ومن ا�شتاَق َوِل��َه ومن َوِل��َه َخ��َدَم ومن َخَدَم 
ومن  َع��رَف  اّت�شَل  وم��ن  اّت�شَل  و�شَل  وم��ن  و�شَل 

عرَف قُرَب ومن قُرَب لم يرُقد«.

· · محاورات المجانين 

1- قّدي�س المعتوه والعاقل
اإل��ى ال�شباح  م��ن  ت��ع��دو  اأن���َت  ق��ّدي�����ُض  ي��ا  العاقل: 

              الرواِح اأيوجُعك ج�شُدك اإذا جاء الليل؟
قّدي�س المعتوه: اإذا ال�ل�ي�ُل األ��ب��ش�ن�ي ث��وَب�ُه
                           ت�ق�لَّ�َب ف��ي��ه ف��ت��ًى ُم�وَج��ُع
َر �شتَر الهوى                            راأيُت الت�شبُّ
                           اإذا ا�شتملْت فوقه الأ�شلُع
                           وك�ي�ف ي�ط�ي�ُق ف�تًى ك�ت�َمُه
                           واأج���ف���ان�����ه اأب������داً ت���دم����ُع

العاقل: اأ�شاألك عّما ت�شتكي فُتن�شدني �شعراً؟
قّدي�س المعتوه: يا ابن الفاعلة، قد اأجبُتك.

2- بين �سعدون المجنون وبهلول
ني واإّل اأو�شيك �سعدون: اأو�شِ

ني اأنَت يا اأخي بهلول: اأو�شِ
ها  �سعدون: اأو�شيك بحفِظ نف�شك من نف�شك وفكِّ
             من ج��ش�دك ف�اإن هذه الدني�ا ل�ي��شت ل�ك بدار.

بهلول: واأنا اأو�شيك يا اأخي
            اأْن اجعْل جوارَحك مطيََّتك واحم�ْل ع�ليه�ا
            زاَد معرفِتك وا�ش�لْك بها طري�َق تل�ِفك فاإن
ْرها عاقبة البلوغ. رَتَك ثقَل الحمِل فذكِّ             ذكَّ

ثم اأجه�شا بالبكاء.

3- بين الجاحظ ومجنون
المجنون: َمن اأنت؟

الجاحظ: عمرو بن بحر الجاحظ
المجنون: هل اأنت الذي تزُعم اأهل الب�شرة اأّنك

                  اأعلمهم؟
الجاحظ: اإّن ذلك لُيقال.

المجنون: َمن اأ�شعُر النا�ض؟
الجاحظ: امروؤ القي�ض.

المجنون: وحيث يقول ماذا؟
الجاحظ: ك����اأّن ق�ل�وَب ال�ط�ي�ر رط��ب���اً وي��اب����ش���اً
                  على وكرها الُعنَّاُب والح�شُف البالي

المجنون: اأنا اأ�شعُر منُه
الجاحظ: وحيث تقول ماذا؟

المجنون: كاأّن وراء ال�شتِر فوَق فرا�ِشها
                  قناديُل زيٍت من وراِء قراِم)2(

                  فاأّينا اأ�شعر؟
الجاحظ: اأنت.

المجنون: اأّيهما اأقوى الماُء اأم الريُح؟
الجاحظ: الماء

ْب المجنون: لم ُت�شِ
الجاحظ: وكيف؟

المجنون: يقع الثوُب في الماء فيبتّل في اأقّل من
                 طرفة عين وُيب�شط في الريح فا يجّف             

                 اإّل بعد �شاعات. هل اأ�شبُت اأم اأخطاأت؟
الجاحظ: اأ�شبت.

المجنون: اذهب فا تعقُل اأنت ول اأهل الب�شرة
                  �شيئاً.

4- بين الفقيه بن اإدري�س والمجنون �سهل بن اأبي 
مالك في تحريم النبيذ

ابن اإدري�س: يا ابن اأبي مالك؛ ما تقول في النبيذ؟
ابن اأبي مالك: حال.
ابن اإدري�س: اأت�شربه؟

ابن اأبي مالك: اإْن �شربُتُه فقد �شرَبُه وكيٌع وهو قدوة.
ابن اإدري�س: ه���ل ت�ق�ت�دي ب�وك��ي�ع في ت��ح��ل�ي�ل��ه ول 
                    تقتدي بي في تحريمه واأنا اأ�شنُّ منه؟
ابن اأبي مالك: اإّن قول وكيع مع اتفاق اأهل ال�بل��د
                         م�ع�ه اأح��بُّ اإليَّ م�ن م�ق�ال���ت��ك م��ع

                         اختاف اأهل البلد عليك.

5- نذير
�شاأل علّيان المجنون اأحد الفقهاء: األي�ض قال اهلل 

في كتابه: »واإْن من اأّمٍة اإّل خا بها نذيٌر«.
الفقيه: بلى

علّيان: فما نذيُر الكاب؟
الفقيه: )ظّل �شامتاً دون جواب(

علّيان )اأَخ��رَج من جيبِه حجراً وقال(: هذا نذيُر 
الكاب.

)1( نبات م�شموم.
)2( القرام: و�شاح اأحمر.
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تربطه  األــمــانــي  �ساعر 
ـــاد  ـــس عـــــــلقـــــــات فـــ�
بــبــعــ�ــش الـــ�ـــســـعـــراء 
الــــعــــرب، يــتــقــا�ــســى 
لهم  ليترجم  الــرِّ�ــســى 
ال�سعرية  مجموعاتهم 
باأ�سعار  االألمانية،  اإلى 
اآالف  ــداأ مــن ثــلثــة  ــب ت
عن  اأمـــيـــركـــي  دوالر 
الــمــجــمــوعــة الـــواحـــدة، 
الع�سرة  اإلـــى  ــوالً  و�ــس
بغ�ّش  دوالر،  اآالف 
الــنــظــر عـــن الــقــيــمــة 
ــة لــلــمــجــمــوعــة  ــي ــّن ــف ال
ا�سُتهر  المترجمة. وقد 
ــر )غــيــر  ــاع ــس ــ� هــــذا ال
الــمــعــروف فــي بــلده(  
الثقافية  االأو�ساط  في 
الـــعـــربـــيـــة مــــن خـــلل 
ا�ــســتــراكــه بــبــرنــامــج 
بين  حـــــواري  ثــقــافــي 
ــــرب. ــــغ ـــرق وال ـــس ـــ� ال

ب�شفاقة ا�شتثنائية، بّرر مجدي 
حيدر، �شاحب »دار ورد«، وابن 
�شطوه  حيدر،  حيدر  الروائي 
على اأعمال الطاهر بن جّلون 

اإذن��ه  واإع����ادة طبعها م��ن دون 
على ال�شكل الآتي: »نحن نقوم 
ال��دار لطباعة كتبه  بمرا�شلة 
ي�����رّدون علينا،  اأن���ه���م ل  غ��ي��ر 
بطباعتها،  ن���ق���وم  وب��ال��ت��ال��ي 
بغ�ّض النظر عن موافقتهم... 
ول يوجد قانون محا�شبة، لذا 
لَم ل نقوم بذلك؟ وقبل ب�شع 
�شنين لم يكن هناك اأ�شًا ما 
ُي�شّمى حقوق ن�شر في العالم 
 20 »اأوان«،  )ج��ري��دة  ك���ّل���ه«!! 

كانون الأول 2009(.

رّداً على الف�شيحة التي اأثارتها 
اأب��و النجا ح��ول ن�شخ  �شيرين 
رب��ي��ع ج��اب��ر رواي���ت���ه الأخ��ي��رة 
»اأم��ي��رك��ا« ع��ن رواي����ة »���ش��ورة 

ع��ت��ي��ق��ة« لإي��زاب��ي��ل ال��ل��ي��ن��دي، 
خ���ب���راً عجيباً  َف����ْب����رَك ج��اب��ر 
يقول:  »ال��ح��ي��اة«،  في جريدة 
»ت��ل��ق��ت »ال��ح��ي��اة« ر���ش��ال��ة من 
يدعى  لبناني  جامعي  اأ�شتاذ 
�شامر رفاعي ياأخذ فيها على 
�شيرين اأبو النجا، ت�شّرعها في 
اإطاق حكم خاطئ... اإلخ«!! 
م��ع دف��اع م�شتميت ع��ن جابر 
ي��ّدع��ي العزلة بينما ل  ال��ذي 
يترك جائزة اأو �شباقاً للجري 

اإل ويكون اأول الم�شتركين!

ل����م ي���ك���ت���ِف م���را����ش���ل ج���ري���دة 
»ال��ق��د���ض« ن��اظ��م ال�����ش��ّي��د في 
ت���غ���ط���ي���ت���ه لأح������������داث ال����ع����ام 
ال��ث��ق��اف��ي��ة،  ب���ال���ق���ول: »وم���ن 

الكتب ال�شعرية التي برزت هذا 
العام »منزل الأخت ال�شغرى« 
لناظم ال�شّيد«!! )القد�ض، 29 
راح  ب��ل   ،)2009 الأول  ك��ان��ون 
يمدح م�شابقة »�شموئيل 39« 
�شعفه  فا�شحاً  عنها  وي��داف��ع 
»هاجموها  فلنقراأ:  اللغوي، 
ح��ي��ن اك��ت�����ش��ف��وا خ��ل��ّوه��م من 
لئ��ح��ت��ه��ا«!!  وال�����ش��ح��ي��ح اأن 
يقول كما يعرف اأي طالب في 
اكت�شفوا  »ح��ي��ن  الب��ت��دائ��ي��ة: 

خلّو لئحتها من اأ�شمائهم«.

اأورد محّرر الثقافة في جريدة 
»ال��ح��ي��اة« خ��ب��ر ���ش��دور كتاب 
»حياة كاترين مييه الجن�شية« 
ع��ل��ى ال�����ش��ك��ل الآت�������ي: »ح��ي��اة 

كاترين م...«!
ولمحّرر الثقافة في »الحياة« 
تاريخ مع هذه النقاط الثاث، 
واأطرفها قد كان قبل عاَمين 
حين ن�شر تغطيًة تتناول مواد 
ال���ع���دد ال���ث���ام���ن م���ن ج��ري��دة 
»الغاوون« وفيها الخبر الذي 
ي��ق��ول: »جمانة ح��داد ت�شطو 
توتنجي  اإبراهيم  ج�شد  على 
ورن��ا ن��ّج��ار«، فجعله ك��الآت��ي: 
»ج��م��ان��ة ح�����داد... على ج�شد 
اإبراهيم توتنجي ورنا نجار«!!

ج��م��ي��ع ال��م��ن��اب��ر ال��ت��ي ت��رب��ط 
م�شلحٍة  ع���اق���ُة  م�����دراَءه�����ا 
العراقي  والمترجم  بال�شاعر 
كاظم جهاد، ا�شتعملت ال�شفة 

ن���ف�������ش���ه���ا ل���م���دي���ح ت��رج��م��ت��ه 
الألمانية:  عن  ريلكه  لأ�شعار 
الأف�����ش��ل«. علماً  »ال��ت��رج��م��ة 
اأن اأح�����داً م��ن ه����وؤلء ال��ذي��ن 
ا���ش��ت��ع��م��ل��وا ه����ذه ال�����ش��ف��ة ل 
يعرف كلمًة واحدًة في اللغة 

الألمانية!
انتقا�شاً  لي�شت  الإ�شارة  هذه 
من قيمة الجهد المهم الذي 
يقوم به جهاد، بل فقط للفت 
الم�شالح  اأن  ك��ي��ف  الن��ت��ب��اه 
يمكنها �شناعة »المعجزات«.

الإدارة المالية: ج�ليا �سابا
الم�قع اللكتروني: رجا المهتار

الر�س�م والكاريكات�ر
عبد اهلل اأحمد

ت���ع���ب���ي���راً ع����ن ان���زع���اج���ه م��ن 
ت��ّم بحّق حوار  ال��ذي  الحذف 
»النهار«،  جريدة  معه  اأجرته 
اأعاد منذر م�شري ن�شر الحوار 

ك���ام���ًا ع��ل��ى »ال��ف��ي�����ش��ب��وك«، 
ول��دى المقارنة تبّين اأن��ه قد 
ت��ّم ح��ذف ا�شم »دار ال��غ��اوون« 
نا�شر الكتاب الجديد لل�شاعر 
والذي عنه داَر الحوار! و�شواء 
كان �شاحب هذه الفعلة التي 
ت���ك���ّررت م������راراً ه���و ال��م��ح��ّرر 
الحقيقي لل�شفحة الثقافية، 
ل��ه��ا،  ال�����ش��ك��ل��ي��ة  ال���م���دي���رة  اأو 
ف����اإن ذل���ك دل��ي��ل ج��دي��د على 
الن���ح���ط���اط ال��م��ه��ن��ي ال���ذي 

ي�شبح فيه البع�ض.

الإخراج الفّني
مايا �سالم


